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  البحاإلبداعمسابقةعن

دافمن سيةاال ،البحثدعم،للدراساتبحوثملركز الرئ يعالعل بو املوا
دمةالبحثية، دفذاو شطة،منبالعديداملركز يقومال اومناأل م الاألبحاثمسابقةأ

ااملركز اعتمد لتنظيم شافدوريش بودعمالك ون أناملركز واعتمد.البحثيةاملوا لي ل

ااملسابقةمندورة ليرتبطالذياسم ك لاملسابقةدفالذياألسااملعيار معوثيقش ل
  .املسابقةعليھ

ك ان،للمسابقةاالوالدورةوالدورة،ذهو ،اإلبداععال تفسميالبح
،اإلبداعمسابقة انتالبح ةو بموّج اوحددتالباحثات،منللموا عةمواضيع :االتمجأر

ة،الثورةومستقبلواقع ي،والعملالسور سا ون،والالجئون ال   .اإلسالميوالتطرفالسور
ميةتكمن لف،أمور عدةاملسابقةأ مأساش حوثقاحراكإيجادس

ن اكماالباحثات،ب ميةغايةمجاللتبدعللمرأةفرصةعطيأ طورةاأل تقبلملسوا

ط.األمة سلّ ابحثيھمواضيععالضوءو ميةخصوصيةل حتاجتمواضيععوأيضامرحلية،وأ
   .اإلسالميالتطرفموضوعمثلبحثيةاعةإ

عت  ةالبحاإلبداعمسابقةو ةتجر الغنيّ لمراحل سابقاتمنل التحكيمنةوامل
اتأغلبرأياناملسابقةتقييمففي.واملركز ناملشار حققتابقةاملسبأناملسابقةعوالقائم

ا داف ،حدإأ اكب ةوأ ل.جيدةبدرجةنا ّش شاءإنالقادمةللدوراتواعدةخطوةو
   .هللا

مأننؤكدأننوال  ودأثمرتفقد،الفائزةاألبحاثاملسابقةاتمنجز أ ج
سابقات ر عدامل نصائحالدؤوبالبحالعملمنأش حاثاألبناقشتالالتحكيمنةو

مت ر وسا اضوءاألبحاثتطو    .مالحظا
ون أننتم تماممحطالفائزةاألبحاثذهت لوأنالقّراءا امجبحثيةإضافةّش   .ال

  
لولكم   الشكرجز
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  املقدمة

د يُ ان ما نفوذ مناطق إحدى إ ودخو ة، لسور األو ي ار ز انت -احي–)الدولة(لقد
رحافزاً  مظ ان وّرما التنظيم، ذا بفكر تمامي ال قّواً ودافعاً ماعة، ا ذه شأن للبحث

م ا-أحد منّ بالقرب يتجول ان نما فضو-ب أثار ما أك ي شا الش ولباسھ لة الطو يتھ كما–ب

ي  غ ين الكث فضول األجانب-أثار ن املقاتل انتماء وراء تكمُن ال األسباب أفرادعن ذاإ
وما إالتنظيم؟ للقدوم املسافات تلك ّل قطعون و م بالد ون ي م جعل الذي القوي الدافع و

ة؟   سور
دل ا عليھ وتوّسع النظر، ات وج فيھ اثرت ت الذي ّساس ا املوضوع ذا مية أل ونظراً

ف السياسية، التحليالت فيھ دت عدّ و األصعدة، مو افة أنھ وجدُت بقد جدير بحثضوع إعداد
عن باحث ل ا شد ي ال ّمة، ا باملعلومات ذا بح ي يُ بأن وكفيٌل عنھ، مفصلة ودراسة

التن ذا (داعش).حقيقة   ظيم

االسم داللة   ؟)داعش(ما

نظيم ب سّ ملاُ مختصر والشام(اسم العراق اإلسالمية رف)الدولة ا بأخذ وذلك ،

لمةاألول  ل عام،من سان ن مطلع سمية ال ذه رت ظ مراحل،م٢٠١٣وقد أحدث من َ و
الزم( سلسل وحيثماللتنظيم)ال البحث، من األول الفصل أك بتفصيل ا ع ث تحدّ س وال ،

لمة االختصار.)داعش(ذكرت ذا ع ف البحث   ذا
اسموداعش مّس ل: بتنظيم نفسھُ بيصف ي ي الفكرالسلفأنھ (التكف ادي ا قول)ي و

إليھضاملن سعون:مون م عة(عادةإإإ الشر وتطبيق اإلسالمية الفة العراتّ و ،)ا من قخذ
  .اتھلعمليّ مسرحاً ةوسور

تو  ازدادتمع ة، السور الثورة عمر م ياقدّ والتحدّ جانب،املخاطر ل من ا تحيط ال ت
ان مف أ عمن غيور سوري مسلم ل فكر يؤرق الواسعةما الفتنة تلك وطنھ، ة المص

ل ش اإلسالمية الساحة وع خاص، ل ش ة السور الساحة ع تدور ا أحدا ات مجر مازالت
داعش(عام، من)فتنة اإلسالمية األمة ومستقبل ة، السور الثورة مستقبل ع م الدا ا وخطر

ا.   عد
ذقدو  (أثار التنظيم فا ُصنّ ةالذي املتحدّ راألمم تقار التنظيماتبحسب ابياإل من جدالً ةر (

شواسعاً  حول ا، سور وره ظ دافھو ممارساتھ،و أتھ،منذ جعلھأ الذي األمر حديث، محور
التنظيم ذا ة و ضاعت ر، والتقار التحاليل ن ب وما واإلعالم، ف دافھال أ وضاعت

بارتباو  حولھنَ طاتھ املعلومات يمنتھ.تضارب و تھ قوّ مصدر عن والتحليالت اآلراء ع وتنوّ ،  
ناك تنظرفئف سورإة القاعدة فروع كأحد تنظيمةليھ تراه أخرى وفئة سمستقالً اً ،

ا، وفصائل باملعارضة للفتك السوري النظام يعة ص تراه ثالثة وفئة إسالمية، دولة فئةو إلقامة
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عةراهتال أخرى  متا ية الغر املخابرات يع ص ا(ملسلسلإال ة ي)ملؤامرةنظر العر الوطن وأع

صوص. ا وجھ ع   اإلسالمي
ذ ناول معظمسي عن مفّصالً تفنيداً البحث اا ال تنظيماآلراء حول شرت )داعش(ن

تھ، يّ يحرفھ؟وما أم ة السور الثورة مسار يخدم ل و وراءه؟   ومن
مية وذافأ ف معھ، الناس تفاعل ومدى نة، الرا األوضاع ع ه تأث مدى من بع ت املوضوع

معطيات م أ من اضر ا سالوقت الرئ ا محاور أبرز ومن بلالثورة، ون ة، ي مقد أ من
ا نجاح قات يبدومعوّ   .فيما

عت  ُ ال خية التار ذور با طھ ور موجزبالتنظيم ف عر إ البحث دُف وكذلكمنبو لھ، عاً
نجاحھ ع ساعدْت ال مات املقوّ م أ واملتمثلة)كدولة(استعراض نفوذه، قوة مْت وسا ،

ال سية الرئ اآلراء من قدر أك جمع إ خاّص ل ش أيضاً دُف و لھ، والتنظي يك ال بالبناء
ع وعرض ة، وعسكر وسياسية وإعالمية إسالمية ات ج ة عدّ ا نّ الت السياسية التحليالت ض

ل عن ّسطة م موجزة ملحة القارئ ليأخذ شأنھ، الصادرة ر التقار عض وإدراج حولھ، ْت تضار

معھ. املنطقة ومستقبل التنظيم، ذا مستقبل عن وتوقعات بلمحات منھ روج وا سبق،   ما
ندقدو  ساس رئ فصول سبعة ع   :ةالبحث

شأة الثورةو ال ، الدي بالتطّرف وصلتھ التنظيم التنظيم، لية ي للتنظيم، التار التطور
لفكر الشباب استقطاب املساعدة العوامل داعش، يد ع ا مسار حرف ومحاوالت ة السور

الفصل،داعش للتنظيم، غرا ا ع عالتوزّ إ)داعش(وتوصيات،نتائج..داعشمستقبلالسا
   أين؟!
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األول:ال و فصل شأة التارال   التطور

عنإ ديث با يتخّصص البحث ذا عنوان خ)داعش(نّ تار استعراض أن إال ة، سور
التنظيم، ذا عاد أ توضيح اً كث ّمنا وره ظ بدايات منذ غرافيةالتنظيم ا ،وتوسعاتھ

دافھ املدىالبعيدةوأ بة قر أنّ،أو خھكما ّ تار االرتباطمالقتا التكفرتبٌطأشدّ م الذيبفكر ي

ناه الحق.أك يت فصل عنھ ث تحدّ س والذي م،   قاد
تنظيم ل التنظيم،)داعش(ّش ذا اّص ا الفكر ا خالل ر تطوّ خية، تار مراحل ست ومّر
: املراحل ذه القاعدة،و ادتنظيم وا التوحيد بالدجماعة اإلسالمية الدولة الرافدين،،

والشام العراق اإلسالمية الدولة اإلسالمية، العراق اإلسالميةدولة الدولة ،.  

القاعدة  :تنظيم
شوء ل األساسية النواة القاعدة تنظيم ان،)داعش(عدّ الدنو بن القأّس قدأسامة اعدةس

العَ م،١٩٨٨عام ضدّ من ستان أفغا القتال وا شار الذين يرب السوفيا ان،االتحاد دفو ال
إسال  خالفة س تأس و للتنظيم افةاملعلن اإلسالمي العالم شمل ذلوسعياً ،مية دفلتحقيق ال ك

الغرب لقتال ن املسلم توحيد دف س القاعدة تنظيم واإلطاحة،ان املتحدة، الواليات خاصة

و بأنظمة ية العر التنظياإلسال الدول ا اعت ال والتخلّ )افرة(ممية ي، الغر النفوذ من ص
إسرائيل. مة ز و اإلسالمية   الدول

بيانا( التنظيم ايرشباط/أصدر سوأم١٩٩٨ف تأس فيھ العاملية(علن اإلسالمية ة ا
ن ي والصلي ود ال ضد اد ن)ل كي األم ن املواطن قتل إ ن املسلم ل دعو و انواس–، واء

أم ن نمدني حركة–عسكر مع الحقا ماعة ا اندمجت ثم ان، م ل م حلفا إ باإلضافة
ران) (حز يونيو ة املصر اإلسالمي اد  )١()٢٠٠١ا

اد وا التوحيد   :جماعة

ّس  تنظيأُ ي-العراقالقاعدةمس األمر االحتالل سان-إبان ل/ن يدم.٢٠٠٤أبر ع
ب الش اليلة، ا أحمد ي الزرقاوي (ـاألرد مصعب و )أبو اد(أسماه، وا التوحيد بحليص؛)جماعة

املنطقة القاعدة تنظيم أعلنو ،ممثل نفقد الدنالعام بن ألسامة جماعتھ والء مزعيسھ

ا حي القاعدة  .تنظيم
التحالف قوات العراق القاعدة تنظيم دف اس نوكذلك،وقد تفج املدني ق طر عن

ة املف مالسيارات سمو ن(وما ادي ش ائناعتمدواو ،)االس الر م،قتل رؤوس محاولةبقطع
العراق ملغادرة ية األجن ات والشر الدول ع عن،للضغط للتوقف ن العراقي ابالسودفع ر

                                                             

ونية.)املجلة(يفة)١( مارساإللك الرشيد، هللا عبد اتب  م٢٠١٤ال
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العراقية ومة وا املتحدة املزَج و ،الواليات إذب وادر ال من وفقاً د ا، ووثصفوف ائقملعلومات

ا( أم اب اإلر افحة مل الوط   .)املركز

الرافدين بالد القاعدة  :تنظيم
اد، وا التوحيد جماعة القيادة الزرقاوي مصعب أبو إثّمتوّ ا اسم تنظيم(ّغ

الرافدين بالد ح)القاعدة الزرقاوي بإدارة التنظيم وظّل أنھرز و ،م٢٠٠٦عاممقتلھ، ع
ضدّ  ادي ج كيةتنظيم األمر مركز؛القوات جعلھ سااألمرالذي الذي العرا للشباب ستقطاب

اال  ة الملواج نفوذ توسع ما وسرعان لبالده، ي األمر شيمتنظيحتالل امليل أقوى من ليصبح ات،

العراقية الساحة ع واملقاتلة شرة ميدانيةاملن إعدامات ر ظ تُ متعددة فيديو مقاطع ث ب ر واش ،
رؤوس.  )٢(وقطع

اإلسالمية العراق  :دولة
الزرقاوي معلناً ٦٢٠٠عامخرج مصور ط شر املأل شكيلع شورى(عن مجلس

دين البغداديرشعبدهللا(بزعامة)املجا اغتيل)يد ما سرعان لكن من، نفسھ ر الش الزرقاوي
انتخابعالن،اإل  اأ(فتّم حمزة اجربو العراقزعيماً )مل السنةللتنظيم اية و كيلشتّم ،

يختصرتنظيم شلعسكري املن األصولية شكيالت العراقيةرةال مسّ ،الساحة دولة(تحت
البغدادي)اإلسالميةالعراق عمر أبو  .بزعامة

ل١٩ سان/ابر العامن ةم٢٠١٠من عسكر عملية نفيذ ب كية األمر القوات قامت ،

ثارمنطقة دفتال البغداديأ(اس عمر اجرأ(و )بو امل حمزة بذلكو )بو عنيفة ات با اش نعد
الطائرات واستدعاء ن انب ل ثّما امل اناقصف معاً فيھالذي فليقتال واع سبوعأعدالتنظيم،

ماواحد بمقتل نت االن ع لھ   .بيان
عد الدأعشرةقرابةو شورى مجلس عقد ا ليختاريام العراق اإلسالمية بكرو بأ(ولة

والذي)البغدادي البغدادي، عمر ي أل الحقاًخليفة اإل صار الدولة والشام،(أم العراق سالمية
صية.داعش) ال ذه ل موجز ف عر من نا بد وال ، 
و البغداديمن بكر   ؟أبو

البدري و يم إبرا بن عواد بن يم عام،إبرا لھم١٩٧١املولود العراقية، سامراء مدينة
واأللقاب، األسماء من يع(العديد السامرا دعاء(،)البدري يم،)أبو إبرا الدكتور ،)الكرار(،

اًأو  البغدادي(خ بكر   .)أبو

                                                             

تموزيفة)٢( ونية، االلك ياة  .٢٠١٤ا
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حياتھ: املحطات أبرز ي فيما   ونورد

عائلةتّرى- العراقية،متدينةالبدري دري البو ة عش اء وج من عواد الشيخ ووالده ،
شاع ما حسب العراق دعاة   .وأعمامھ

غداد،تخّرج- اإلسالمية امعة وسحيثا الور الب ا ف والو درس ،هكتوراداملاجست

. ومعلماً أستاذاً   وعمل
اأ- عد تنظيمأشأ ش(سماهأول ماعةأج وا السنة صيات)ل ال عض مع بالتعاون

والن الفكر شاركھ ال غداداألصولية عملياتھ ّشط و دف، لو وال ما ثم ، وديا بثسامراء
تنظيمھأ مع انضم عإن عمل حيث دين املجا شورى الشرعيةمجلس يئات ال وتنظيم شكيل

اإلسالمية العراق دولة إعالن ح الشورى مجلس عضو منصب وشغل  )٣(.املجلس
البغدادياأب(جمعتوقد عالقة)بكر ب، البغدادييأ(ـوثيقة وصلت)عمر األخإ، أن حد

أب ون ي بأن مقتلھ قبل ذاو أو و العراق، اإلسالمية الدولة زعامة خليفتھ البغدادي بكر
الس حدث أيارما من عشر نُ ٢٠١٠ادس حيث البغداديأّصب، بكر اإلسالميةأبو للدولة اً م

 .العراق
ل ان اإلسالميةو توّ العراقلدولة فمنذ ل، طو دموي خ ز و أبتار البغدادي ذاعامةبكر

العملياقالتنظيم من كب عدد نفيذ ب الام مات وال اآلالفت ن،قتلت العراقي ذكمن نفّ ما
مل انتقامية القاعدةمات تنظيم زعيم العراقأقتل عمليات عدة شن حيث الدن، بن سامة

يمقتلإدتأ و اإللك املوقع ع وتب ن، واملواطن العراقية والشرطة ش ا رجال من املئات
العراقال القاعدة لتنظيم ع منأتا عدانتقاماً )انتحاري (وم١٠٠ك ا تال الدن، بن ةملقتل

وت وا ب غر أبو واقتحام العدل، ووزارة املركزي، البنك كعملية العراق   )٤(.عمليات

والشاملا العراق اإلسالمية  :دولة
ال اإلسالمية الدولة يد التنظيم ان ن البغدادياعراق،ح اساألوضاعستغل ور

خّط  ع دخولھ ليعلن ناك حصلت ال اتوالفو املالبالداملواج التنظيمات وكبا رتبطة،
ملم خصبة ساحة ة السور األرا وتنظيمھ البغدادي وجد م،ارسةبالقاعدة، ا وتوسيععمليّ

ادةنفوذ وز اسم   م.م
ة السور دود ا تنظيمومن دخل العراق، مع ة،إ)الدولة(الواسعة السور تحتاألرا

سور(شعار السنة ل أ بـ)ةنصرة الحقاً عرف ما ل ش النصرة(ل ة  .)ج
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النّ  ة   :صرةج

أواخر لت كيةصنّ و ،م٢٠١١عامش األم املتحدة الواليات ا األول/انو ف سمن م٢٠١٢د
ابية إر ِ قُ و ،جماعة اردّ مقاتل مقاتلستةعدد ةآالف عسكر ة ألو ل ش ع بداية رت ظ وقد ،

ا ا أفراد ت ي السوري، النظام ضدّ قاتل ادي،تُ ا الفكرالسلفي منمتفّر و الدولةيمتنظ(عة
العراق عال)اإلسالمية للقاعدةلتا تحوّ من ة وج مدة عد ٍ مفا ل ش برزْت ا أ ورغم ،

ا ة،الثورة مّس إ السلمية الشعبية أ نَ إال ما غضو مَ سرعان لتصبح أبرزت من ر أش ن
املّس    ناك.ةالفصائل

ةمزّع ت ي(ا وال ا محمد و)أبو الروايات-و عض ضمن-بحسب ن السور ن املقاتل أحد
ال العراق،تنظيم سورو قاعدة إ النصرةةانتقل ة ج اوأسس منف راقالعةدول(بمشورة

لكن)اإلسالمية األمر، دبتأول ما اقتتالسرعان إ وأدت ن، الطرف ن ب الفات معاا ة
 ة.دولال

  داعش:

رتنظيم اإل (ظ والشامسالميةالدولة األ )العراق للمرة سانو(داعش) ل/ن ،م٢٠١٣ابر

عدّ وقُ  تنظيأم ن ب اندماج يجة ن االسالمية(نھ العراق ل)دولة ع ا(و)قاعدةال(ـالتا ة )لنصرةج
ة، الفور األ نّ أالإالسور ع االندماج رفضت ة اعندماخ محمد أبو يخرج صووال يل يب

اُ  دولة مع عالقتھ عن فيھ اإل علن ون أنفىحيث،سالميةلعراق ي عنن البغدادي بإعالن علم ع

و ندما ن، التنظيم عأاج مبا القاعدةلتھعلن ري أتنظيم الظوا بقيادة ستان تعندلا(وقدفغا
ي الثا انون ن الطرف ن ب اليومو م٢٠١٤يناير/معارك ح مستمرة تزال   .)ال

ا ضبدور تنظيمعلناً )داعش(تاع زعيم سلطة ورفضأ)القاعدة(ع ري الظوا تيمن
ل العر دعوتھاالستجابة ع ك ةال ة سور وترك عد،)النصرة(اق اال عالناإل و ندماجعن

يكتمل لم تنظيمھالذي شاط نقل البغدادي قرر سيطرعإ، حيث ة، محافسور ظمناطق
الزور ودير نفيذأواستعاد،الرقة ب الزرقاوي جماعاتإسلوب من عناصر بحق خرىأعدامات

العام الساحات م رؤوس وقطع  ة.منافسة
م التنظيموسرعان بدأ عيا معارك ضدأخوض واحدة السوري، الداخل ة ج من ك

ضد)النصرة( ر(وثانية ا السوري ش األ)ا ضد وثالثة الذين، ن السور امةقإلسعون كراد
من ي(نوع الذا كم م)ا ة.مناطق سور   شمال

اإلسالمية:  الدولة
سيطرة شمل)داعش(عد العراق من واسعة مناطق و ع املوصل محافظةمدينة معظم

العراق،األ  ران٢٩علنأُ نبارغرب عن٢٠١٤يونيو/حز اإل (قيامم، الفة ا عة،)سالميةدولة ومبا
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التنظيم)خليفة(بكرو بأزعيمھ اسم غي و ن، االسالمية(إللمسلم بيانوت،فقط)الدولة طرق

دودإ(إ)داعش( ا ن)لغاء املسلم ودعا ة، وسور العراق ن رةإب الفة(إال ا  .)دولة
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ي: الثا التنظيميالالفصل التنظيم(بناء لية   )ي

أكدّ ع من اإلسالمية الدولة تطور تنظيم العاملية ادية ا ات ر ياً ا ال املستوى كع
ةالتن اإلدار والفعالية منظي أك إ ليصل أعضائھ عدد تضاعف املوصل ع السيطرة ومنذ .
من٣٥ أك صفوفھ ضم و ن، والسور ن العراقي من مقاتل، ومسلم٩ألف ي عر مقاتل آالف

حدود إ تصل النخبة لقوات األساسية ية الب أن إال ،   )٥(.مقاتلألف١٥  أجن
الدولةو  لتنظيم الداخلية لية ي ال ية الب تصاعديا بيانيا ا مسارً نالك أن الوا من
سيطةاإلسال  بصورة بدأ فقد ادمية؛ ا اإلسالمية ماعات با ة ر شب األش خالل املحلية، ية
، التوحاألو جماعة س تأس مع يتطور بدأ مؤسساتثم بإضافة اد، وا ووصلمتخصصةيد ،

اسمھ أصبح أن عد ة املركز القاعدة إ انضمامھ مع ا تطورً أك مرحلة ال(إ بالدعدةقاتنظيم
  .)الرافدين

موجز  عرض ي التنظيم:وفيما لية ي الثمانية ان   لألر

: ليفةأوالً  ا

شرعيةي ية فق أسس ع اإلسالمية للدولة التنظي ل ي ال يتو،قوم ليفة(إذ الذي()ا

القر  سب وال الشر العلم الوالية شروط واسيجمع ا ية)وسالمة الدي الوظائف سائر
اإلسالمي السيا اث ال ورة املذ ة و،والدنيو اختيار ف عد الطاعة حق لھ وسيا دي هقائد

والعقد ل ا ل وأ الشورى مجلس قبل  .من
التنظيم تعامل انو األر مكتملة إسالمية دولة باعتباره حكمھ وتدب شؤونھ إدارة

لـ العامة لية ي ال أر من و البغدادي عمر أبو للتنظيم السابق األم ان و ولةالد(والشروط،
ا)اإلسالمية ا الزعيم عمل وقد بكرالبغدادي(، ترسيخ)أبو خالل من يك ال رالبناء تطو ع ،

البيعة التنظيممبدأ ة مركز يضمن الذي األمر مفاصلو والطاعة؛ افة ع ليفة ا سيطرة

 .التنظيم
لـ التنظيمية ية الب عتمد عت)الدولة(و رمية لية ي ليفة(ع ُوشرف)ا ا، ارأس إشرافً

ع ال)املجالس(مباشًرا الوزارات سمية عن عوًضا البغدادي بكر أبو ا استخدم سمية و ،
رؤساء وعزل ن عي واسعة بصالحيات البغدادي تمتع و البغدادي، عمر أبو سلفھ ا اعتمد

رأي أخذ عد الشورى(املجالس األخ)مجلس فالقرار ملزمة؛ وغ معِلمة شارتھ اس تبدو الذي ،
للبغدادي التداول عد ي ا ال صاحب؛والفصل و والن(ف اسمة)األمر ا القرارات  )٦(.معظم
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أم عسكري تنظي طور البغدادي بكر ي أ حقبة مع التنظيم ةدخل السر شديد

م أس إذ عواالرتياب؛ العسكري انب ا ا معتمدً لتھ، ي إعادة التنظيم، إمارة توليھ منذ
وعبد بكر ح م: مقدم و ن، سلفي ن سابق ن عراقي نضباط ا فأصبح البيالوي، احالرحمن

ن العراقي من قياداتھ ومعظم ، األم الصعيد ع ا تماًس وأشد ا افً اح أك   )٧(.العسكري
ران حز املوصل ع السيطرة عقب الفة ا وإعالن التنظيم توسع بدأم٢٠١٤يونيو /ومع ،

املناصب بأرفع يتمتع يزال ال العرا ون امل أن إال ، أك بصورة واألجانب العرب يدمج البغدادي
ا  .وأخطر

: الشورىثانياً  مجلس

منذ املجلس ا د ش ال التطورات من الرغم وع للتنظيم، عة التا املؤسسات م أ من و و
مؤسسة أن إال بكرالبغدادي، ي أ ا ا الزعيم إ وصوالً عمرالبغدادي ي بأ ا مرورً الزرقاوي إمارة

ا دومً حاضرة انت  .الشورى
بحسب ضيق و املجلس سع املستجدةو القضايا للنظر يجتمع كما اجة، وا الظروف

عضو  ضم و العامة، السياسات ورسم مة امل القرارات خيةواتخاذ التار القيادات من ا عددً ،تھ
عدد ثبات يوجد من وال يضم ان ما ا وغالبً كية١١إ٩أعضائھ، ب البغدادي م يختار ا عضوً

والوالة األمراء   )٨(.من
بالوظائفو املجلس يتمتع كما ة، النظر الناحية من األم عزل بصالحية املجلس تمتع

للبغدادي واملشورة الرأي يقدم إذ اإلسالمي؛ السيا اث ال ا عل املنصوص خية التار التقليدية
األمور  ع تقتصر الشورى أن ذلك ملزمة؛ غ عِلمة مُ مشورتھ أن إال والسلم، رب ا قرار

ير  لم ال والسنةالتنظيمية القرآن من قاطع نص ا ف   .د

ية، الدي التنظيم لطبيعة نظًرا خاصة مية بأ الشورى، مجلس داخل ، الشر املجلس تمتع و
م ومن أعضاء، ستة تھ عضو ضم و صيا، البغدادي أسھ امتاّم و ال مراقبة األساسية ھ

الشرعية،سائر  بـالضوابط عرضھاملجالس أو ا ا ليفة ا موت حال جديد خليفة وترشيح
ز وال املرض طارئة ألسباب والدولة التنظيم إدارة ع قدرتھ عدم أو   .لألسر

: والعقدثالثاً ّل ا ل  أ

ن، واملناصر األعضاء من واسعة طائفة ضم و اإلسالمي، السيا الفقھ را وم مف و و
األمراء من الشأن ل أ مجموعةمن م ف تتوافر أن والبد الناس، ووجوه والساسة والقادة والعلماء

الشروط، والعلممن و العدالة، والرأي اختيار ، إ ن املؤدي كمة الإلمامةاألصا تدب و ملصا،
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ا أحيانً م عل ُوطلق وأعرف، الشورى(أقوم ل واسًعا)أ ا طيفً يمثلون اإلسالمية الدولة تنظيم و ،

مل باإلضافة واألمراء، والقادة األعيان يقومونمن من م و الدولة، شورى ليفةبجلس ا ب نص
يعتھ.  و

: عاً الشرعيةرا يئة  ال

األنباري ع أبو ان و ية، الدي لطبيعتھ نظًرا اإلسالمية الدولة تنظيم مفاصل م أ أحد عت
رئ منصب تو و ، والشر األم امللف مسؤولية انيتو وقد ي، العا محمد أبو ا حاليً يئة ال س

جماعة س وتأس الزرقاوي د ع املنصب ذا تو من أول الشامي س أ اد(أبو وا ،)التوحيد
التمي الرحمن عبد بن عثمان املنصب تو البغدادي عمر ي أ د ع  )٩(.و

والرسائل الكتب بإصدار يئة ال البغدادي،تقوم خطابات عوالتعليق،لبياناتوا،وصياغة
ا وتنقسم بالتنظيم، اصة ا اإلعالمية واملواد واألناشيد َس األفالم رئ ن قسم إ الشرعية يئة   :نل

وفضيقوم:األول  صومات ا للفصل القضاء ومؤسسة الشرعية املحاكم نظيم ب
وا سبة ا بوظيفة والقيام دود، ا وإقامة اعات والنال باملعروف املنكرألمر   .عن

ي اإلعالموالثا عة ومتا والدعوة والتجنيد واإلرشاد الوعظ بوظيفة يقوم :. 
ن ِ وّ امل وخصوًصا الشرعية، يئة ال ة عضو كب ل ش واألجانب العرب ع التنظيم عتمد و

لي ا ي   .العر

ا : اإلعالميةخامساً يئة  ل

ال تنظيم لية ي داخل ة كب مية بأ اإلعالم التنظيماتيتمتع أك من و و اإلسالمية، دولة
اإلعالمية؛ واملسألة نت اإلن شبكة ا تمامً ا ادية تجنيدا ع واسعة قدرة أكسبھ ما ذا (و

الحق) موضع ا ع ث تحدّ (س الشباب، فئة من وخاصة عناصره، من ة كب منذأعداد أدرك فقد

ا مية أ سھ رسالتأس إيصال االتصالية السياسيةلوسائط السلفي،تھ أيديولوجيتھ شر ةو
وم مف فأصبح ادية، اد(ا يا و سة)اإللك الرئ ان األر سمبكرمنوقتأحد جماعةتأس

اد( وا الرافدين)التوحيد بالد القاعدة ثم ،. 
اإلعالموقد يئة ال دت اش ً كب ا تطورً الدولة لتنظيم بية وتتمتع واملحتوى، ل عمدالش

مؤسسة عت و ين، كب وقد)الفرقان(وإسناد م، واأل األقدم مؤسساتاإلعالمية مؤخًرا رت ظ
عدّ  مؤسسةةإعالمية مثل: التنظيم، بع ياة(ومركز)االعتصام(ت ومؤسسة)ا ومؤسسة)أعماق(،

الفة(ومؤسسةاإلعالمية)دابق(ومؤسسة)البتار( اإلعال )أجناد(ومؤسسة)ا ةومؤسسميلإلنتاج

اء( ومؤسسة)اإلسراء(ومؤسسةلإلعالم)الغر اإلعالمي، )الوفاء(ومؤسسة)الصقيل(لإلنتاج
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سيطر)سائم(ومؤسسة ال واملناطق الواليات بع ت ال االت الو من ومجموعة ي، الصو لإلنتاج

أنباء الة و ا، كة(عل ا)ا(و)ال  .وغ
صدر  أمثال:لھكما ية واإلنجل ية بالعر املجالت من يئة)الشامخة(و)دابق(عدد ال شأت وأ ،

إذاعة مثل: محلية، الرقة)البيان(إذاعات مدينة أخرى وإذاعة العراق، املوصل مدينة
ا  .سور

باللغت مدونات ا م أ ومن املدونات، العمل خالل من اإلعالمي شاطھ التنظيم واصل نو
ية أجن لغات إ اإلعالمية اإلصدارات جمة ب يئة ال تقوم إذ ية؛ واإلنجل اإل ةعدالروسية ية، نجل

ا وغ واألوردو، واإلسبانية، واألملانية، سية،  )١٠(.والفر
ائلة مكتبة ع تحتوي ال ونية، اإللك واملنتديات املواقع من كب عدد ع سيطرالتنظيم

باأل  تختص اتوواسعة والتكتي والتخفي ب والتدر ل والتمو التجنيد وآليات طاب وا يديولوجيا
يلزم ما ل و املتفجرات وصنع ن(القتالية ادي العصابات)ا حرب إطار ة املواج عمليات

اف االست  .وسياسات
فيلمُو  رب(عت ا يب /أيلول)ل تم س صدر أُ اإلصداراتم٢٠١٤الذي م أ من واألك،

و  عدّ دقة ملعارك غطية تضمن و ا، املشاركةةرعبً التحالف لدول ة موج ورسالة الدولة لتنظيم
التنظيم ع ملة   .ا

: املالسادساً ت  ب

القاعدة تنظيم ع تفوق وقد ادية، ا ات ر ا خ تار األغ اإلسالمية الدولة تنظيم عد
للقاعدة اإلقليمية والفروع عاملركزي ونوَّ ممتدة، ل تمو ات شب بناء من الزرقاوي د ع منذ فتمكن ،

جماعة س تأس منذ الة فعَّ مالية نة شأ أ فقد لية؛ التمو اد(مصادره وا ت)التوحيد قوم،

ن املتخصص ن الناشط من شبكة ع عتمد املختلفة، شطة األ ل لتمو الالزمة األموال بجمع
خ من عات الت جمع فضالًمجال ا، وأورو الغنية ليجية ا الدول وخصوًصا واملساجد، التجار الل

من ا عل يحصل ال بالغنائم اصة ا ل التمو ومصادر العراق، داخل األموال جمع عمليات عن
املختلفة الضرائب وفرض املحررة، املناطق ع يالء االس  .خالل

ماليةو  مت ت املوصلالقد ع سيطرتھ منذ رانتنظيم وسيطرتھم٤١٢٠يونيو/حز ،
التنظيم مال رأس الدراسات عض وتقدر ا، وسور العراق واسعة مساحات مليارّي بحواع

م أ ومن وواسعة، متعددة لھ تمو مصادر اتت و   :املصادرتلكدوالر،
بات-١ وال عات   .الت
حأموال-٢ اة: والز والقنواتيثالصدقات املنابر عاميعملت خالل ٢٠١١/٢٠١٢اإلسالمية

أ توجيھ ع ن املسلم يع عاتع والت اة الز وموال ا، سور واملقاومة اد ا لتأييد
                                                             

للدراسات،)١٠( رة ز ا املستقبلتنظيم(مركز ، التأث شأة، ال اإلسالمية: اير  22،)الدولة  بتصرف.. ٢٠١٥ف
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النصرة ة وج اإلسالمية الدولة تنظيم من ل إ مباشرة بصورة ا ق طر وجدت ال األموال

 .اموغ
ن:عوائ-٣ ف طَ املختَ ر تحر التنظيمد دأب نفقد واملوظف األجانب، ن املواطن اختطاف ع

الدوالرات ن مالي مقابل م ع اإلفراج ع م ودول م ذو ومساومة ن، ي الغر ن في وال ن، الدولي
 .كفدية
ا.-٤ عل سيطر ال األماكن من والسلع املوارد ع يالء  االس
واملعادن:-٥ الطبيعية وات ال العراقعوائد التنظيم ا عل استو ال والغاز، النفط من

املوصل ب الذ مناجم ع سيطرتھ عن فضالً ا،  .وسور
والرسوم.-٦ الضرائب  فرض

فقد-٧ ومية: ا انتاألموال ال األموال من كميات ع يالء االس من التنظيم تمكن
سيط عد ومية، ا واملؤسسات املصارف منموجودة ن املالي عشرات ر قدَّ تُ املوصل، ع رتھ

 .الدوالرات

بوب.-٨ وا والغالل الزراعة  عائدات
العسكري  املجلس : عاً  سا

ة، العسكر التنظيم لطبيعة نظًرا اإلسالمية، الدولة تنظيم داخل م األ العسكري املجلس عت
وم وضعفھ وقوتھ وتوسعھ قوتھ بحسب ألعضائھ محدد عدد يوجد وسيطرتھ،وال نفوذه ساحة

من خيا تار ون ت إ٩و ا١٣أعضاء   .عضوً
بة كت ل و كتائب، ثالث من ون يت قاطع ل و القواطع، قادة من العسكري املجلس ون ت و

ة٣٥٠-٣٠٠تضم سر ل تضم السرايا من عدد إ بة الكت وتنقسم ،  )١١(.مقاتالً ٦٠-٥٠مقاتالً
وقو  ان أر يئة إ املجلس نقسم اللوجسو الدعم وقوات ن، ادي ش واالس االقتحام، ،ات

التفخيخ، وقوات القنص، التخطيطوقوات ة، العسكر مات وامل الوظائف افة ب املجلس قوم و
األمراء لعمل م والتقو واملراقبة اإلشراف وعمليات الغزوات، وتج املعارك، وإدارة ، اتي االس

و  تو إ باإلضافة ن، ةالعسكر العسكر والغنائم سليح ال شؤون  .إدارة
األم املجلس :  ثامناً

األمن بوظيفة يقوم إذ ا؛ وأخطر اإلسالمية الدولة تنظيم املجالس م أ أحد و و
لـ،واالستخبارات ال باألمن يتعلق ما ل و للتنظيم، األمنية الشؤون املجلس تو ليفة(و ،)ا

ومدى البغدادي ا يقر ال القرارات عة ومتا وتنقالتھ، ومواعيده البغدادي إقامة أماكن ن وتأم
ك واملدن، والقواطع الواليات ن األمني األمراء عمل بمراقبة قوم و ا، تنفيذ الوالة امجدية

                                                             

للدراسات،)١١( رة ز ا املستقبل(مركز ، التأث شأة، ال اإلسالمية: الدولة اير  22،)تنظيم  بتصرف.. ٢٠١٥ف
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من التنظيم وحماية املعادية، التنظيمات اق واخ دود، ا وإقامة القضاء ام أح تنفيذ ع شرف

سيق بالت ن غماسي واال ن ادي ش االس وحدة اصة ا الوحدات ع باإلشراف يقوم كما اق، االخ
العسكري  املجلس  .مع

اإلداري    التقسيم

وحداٍت  إ نفوذه مناطق الدولة تنظيم م اسميقّسِ ا عل يطلق ة س ،)واليات(إدار ال ميةو
مسؤولية تو و انية، الس غرافيا ل خية التار و)الواليات(اإلسالمية األمراء، من مجموعة

التار اإلسالمي السيا اث ال املتداولة سمية  .ال
نفوذه أو التنظيم سيطرة دائرة ضمن تقع ال الواليات عدد العراق،وال ١٦يبلغ ا نصف ية،

نوى، ن ووالية وك، كر ووالية األنبار، ووالية الدين، صالح ووالية نوب، ا ووالية ، ديا والية : و
ووالية حلب، ووالية حمص، والية : و ا، سور اآلخر ا ونصف غداد، ووالية غداد، شمال ووالية

ووال  سكة)، (ا كة ال ووالية الزور)، (دير وواليةا حماة، ووالية الرقة، ووالية البادية، ية
 )١٢(.دمشق

م قسَّ التنظيم)قواطع(إ)الواليات(وتُ سيطرة قبل عتمدة ُ امل ا سميا وفق املدن، وتضم ،
حلب فوالية ا؛ املثال-عل يل س إ-ع ن(تنقسم ما:)قاطع منبج(، مدن)قاطع لھ بع منبجوت

و ومسكنة، ال(وجرابلس حافر)بابقاطع ودير الباب تا مدي لھ بع   .وت
السابق: الكالم ص تّ توضيحية صورة ي   وفيما

 

                                                             

للدراسات،)١٢( رة ز ا املستقبل(مركز ، التأث شأة، ال اإلسالمية: الدولة   بتصرف.. ٢٠١٥ايرف  22،)تنظيم
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الثالث: الديالفصل بالتطرف وصلتھ التنظيم  

و  وا  رجاداعش
ور ظ إ وصوالً اإلسالمي خ بالتار نتعّمق فإننا ، الدي التطرف ذور عود )وارجا(عندما

طالب ي أ ابن ّ ع إمرة عن خرجوا ن ح م، عل هللا رضوان الراشدين لفاء ا د ع هللااية ر
هللاعنھ شرع بتحكيم ن مطالب ورة:(، املش بمقولتھ م عل ّ ع باط(وردّ ا دَ أر حّق لمة ا )،لإ

وارج ا اوقادَ ف زموا ُو شھ ج ضدّ معارك ة م،عدّ انت عنھاألمح هللا ر اغتيالھ إ ر

م، أيد أمية.ع ب خلفاء ضدّ م وثورا م معارك عت تتا ا عد  و
العلم،وس ل أ م ع ا تناقل ال وارج ا صفات عض نا بصفاتستعرض ا ارتباط ومدى

التنظيم  :أفراد
ل ا : األو  الصفة

العامة م صف أنَّ وسلم عليھ هللا ص الن ن ل،بَّ يناقضا العلم ألنَّ إال ذلك وما
الظالَم،الغلوّ  النورُ يكشف كما كشفھ و طالب، ي أ ابن ّ ع عنھ–يقول هللا حدثتُ :-ر كمإذا

أكذَب أن من َّ إ أحبُّ السماِء، من أِخرَّ ألنْ فوِهللا ا، حديثً َم وسلَّ عليِھ ُهللا صَّ ِهللا رسوِل عن
كم حدثتُ وإذا خفعليِھ، رَب ا فإنَّ نكم، و بي عليِھيما ُهللا صَّ هللا رسوَل سمعُت ي وإ ، دعةٌ

يقول  َم اءُ األسناِن،أحداُث الزماِن،آخِر قوٌم سيخرج(:وسلَّ ِ منيقولون األحالِم،سف قوِل خ

ِة، يَّ ميجاوزُ ال ال م،إيمُا ُم يمرقُ كماالديِن منيمُرقون حناجَر ِة،منالس ملِقيتفأينماالرِميَّ مو
م،فإنَّ  مفاقتلو مملنأجًراقتِل   )١٣()القيامةيوَم قتلَ

يُ  ما أك الناس: عض قال (وقد هللا: رحمھ تيمية ابن اإلسالم شيخ قالھ ما أروع فسدوما
ذا و األديان، يفسد ذا نحوي، ونصف متطبب، ونصف متفقھ، ونصف لم، مت نصف الدنيا

البلد اللسانيفسد يفسد ذا و األبدان، يفسد ذا و   .)ان،

التكف الثانية:  الصفة
بالذنوب، رون ِ كفّ يُ ن: راملسلم كفَّ من أول م وارج (ا هللا: رحمھ تيمية ابن اإلسالم شيخ يقول

ومالھ). دمھ ستحلون و م، بدع م خالف من رون ِ   )١٤(ُوكفّ
ن املسلم ع شرا أحد يكن لم م فإ م، غ من ن املسلم شرع م أ (أي هللا: رحمھ قول و
لدماء ن مستحل م يوافق لم مسلم ل قتل دين مج انوا م فإ النصارى، وال ود ال ال م م

                                                             

البخاري *)١٣( الرقم - يح أو ية.،6930الصفحة الس الدرر  موقع

ج)١٤( تيمية ابن فتاوى  .٢٧٩،ص٣مجموع
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د و م ل ج لعظم بذلك؛ ن متدين انوا و م، ل ن مكفر م، أوالد وقتل م وأموال ن معاملسلم

 )١٥(املضلة).
جميع ع غاة م فإ ؤالء؛ قتال ع م عد العلماء ابة ال اتفق (وقد هللا: رحمھ قول و
إال م شر يندفع وال بالقتال، ن املسلم يبدؤون م و م، مذ ع م وافق من سوى ن املسلم

أضرع انوا ف فإنَّبالقتال، ق؛ الطر قطاع من ن مأاملسلم مقصود إنما أعولئك فلو طوهاملال،

ت ث عما يرجعوا ح الدين ع الناس يقاتلون ؤالء و الناس، لبعض يتعرضون وإنما يقاتلوا، لم
للقرآن). الفاسد م م وف الباطل م ل بتأو ؤالء ابتدعھ ما إ ابة ال وإجماع والسنة   )١٦(بالكتاب

ت و رُ ال القصص أن أظن قْتوال ثّ باأل ووُ تفعلھ وما داعش املعن نسرى نوالعسكردني
ببعي السورّي الشعب ّي من التكف الن ذا عن وسرد،دة التكف ام أح ل طو تفصيل ناك و

من بصدد لسنا ا، عل وا ع سأوردُ الوقا وإنما البحث، ذا ا يكفّ اقش ال الصور رونعض
م: واؤ أ م س مدى أي إ ى ل الناس؛   ا

الضاّل التوسع- البد م والف كفر).الفاحش فقد افر ال ر ِ كفّ يُ لم (من لقاعدة: اطئ   ا

ا- بأكمل ادية ج ماعات م   .تكف
ومية- ا زة األج لبعض سب ين من أعيان جميع   .تكف
شروط- وتوفرت ا عمدً القتل ان (إذا فقط م م القتلة بقتل قال من بردة يحكمون الغالة إنَّ

دين.القصاص)، املجا قتل باحة اس ذا أنَّ بدعوى   وذلك

لن- ن ي الصلي أنَّ ذلك اإلسالم؛ عن ردة عد ن ي الصلي ون من قيادي أي خروج إنَّ
دينھ! باع إذا إال   يخرجوه

عينھ- ن اإلسالمي من ص أي رون ِ كفّ املطلق–يُ التكف س االنتخابات.-ول دخل   إذا
األم- مع لوس ا نمجرد كي ردة.-العراق-ر دنة   )١٧(لل

بالدماء واالستخفاف القتل الثالثة:  الصفة
ا لو يُ ال ة األدلّ ببعض االستدالل ة ّ ب اإلسالم ل أ من ن املسلم تقتل ال الطائفة ذه

فتجّرؤ  ا؛ ل م باطلةو غ بدعوى دين واملجا ن، السور العلم طلبة من الكث قتل ع ُو ا
بصلةو  للدين تمّت ال ية لھ،،ا وأ العلم طلبة من م أيد ع تلوا قُ الذين أسماء سرد أردت ولو

املعلوم! من أك ان في خَ وما ا، ل اية ال لة طو قائمة   لسردُت

                                                             

م)١٥( والو قيقة ا ن ب اإلسالمية صالدولة ،٨٣  

عبدهللا)١٦( صأبو م والو قيقة ا ن ب اإلسالمية الدولة املنصور، بتصرف.٧٩_٧٣محمد . 

ص)١٧( السابق،  .٨٢املرجع
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يقرؤ  لم م ّصو وكأ (من قال: أنھ وسلم عليھ هللا ص النّ عن مالك بن س أ حديث ا

قبلتنا واستقبل تخفرواصالتنا، فال رسولھ، وذمة هللا ذمة لھ الذي املسلم فذلك ذبيحتنا، ل وأ ،
ذمتھ)   )١٨(.هللا

والسنة بالقرآن ل ا عة: الرا ةالصفة   النبو

اإلسالم شيخ تيمية(يقول ما)ابن دون ا مجمل فسر بما إال السنة من ون يتمس ال وارج (وا :
م) عند القرآن ر ظا   )١٩(خالف

األخطاء من الكث ّ تو االجتما التواصل مواقع ع ت بُّ مقاطع من رأيناه فما

البلدات ا يقيمو ية دي محاضرات داعش، إ تمون ي من ِقبل من م الكر بالقرآن االستدالل
م. سيطر تحت   الواقعة

ماقة وا ة السفا امسة: ا  الصفة
التنظيم أفراد داف اس كيفية رأينا وقد لھ، وأ الِعلم ر قدّ يُ ال من ّل ل مالزمة الصفة ذه و

ت ت ف ة، سور أو العراق سواء األمة القادة(لعلماء ومناطق)تصفية ا نفوذ لتوّسع ق   ا.كطر
صفات عن نا حدي اية وارج(و ن)ا ال داعش تنظيم أفراد مع ا تطابق الومدى ا يوم،را

السياق ذا ونوردُ للتنظيم، ة الفكر ية املن ن املسلم علماء عض رأي إدراج من   :البدّ

ة املوجَّ امات اإلسالمية:)داعش(لـاال األمة علماء   رأي

يتوسعون-١ م أ إذ ماعة؛ وا السنة ل أ ملن ا مخالفً التكف ا ً من م ل كفتأنَّ
ن. املسلم من ضة عر  شرائح

و -٢ ھ، وغر اإلسالمي العالم شرق علم وطلبة علماء من ية الدي الرموز بمإسقاط ناالعتداد
فقط. م من  يوافق

الدولة-٣ أقاموا ال األرض ن املسلم جما من رضا غ عن ا إل والدعوة (الدولة) إعالن
ا.  عل

(دول-٤ ق ا ار ماحت عارض ومن م، مع ان ما إال ق ا وما م، إال دون املجا فما م)؛

وات. ال أو ن واملفتون ونة ا من أو الطواغيت، ام ل ع تا أو الصلي للغرب عميل إما و ف
ومسائل أخرى م العامة م ال ذه عن ة.وتتفرع خط  )٢٠(أخرى

فقد التنظيم، حول ية الفق اآلراء انقسام خضّم فتوىو ن السور العلماء رابطة أدرجت
نا: موجزة ا ستعرض الشأن، ذا ّمة   م

  :السؤال
                                                             

الرقم)١٨( أو الصفحة البخاري، ية.٣٩١يح الس الدرر موقع . 

جـ)١٩( الفتاوى ص١٣مجموع ،٤٨. 

ن.)٢٠( السور العلماء رابطة   موقع
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عدُّ أُال ة؟ السور الثورة عمر من رج ا الوقت ذا ا وأخطا (الدولة) عن ديث ا لم ا إذً

ذا من األعداء ستفيد أال النظام؟ إسقاط و و األك دف ال عن للناس إشغاالً النقدذلك
اد؟ وا الثورة   إضعاف

واب   :ا

ِليِد وَ الْ ِن بْ ةَ ادَ ُعبَ ْن فعَ ن، وح حال ل ن املسلم ع واجب طأ ا يان و النصيحة، بذل إنَّ
ْمعِ السَّ عََ َم َسلَّ وَ ِھ يْ لَ عَ ُهللا َصَّ ِهللا ُسوَل رَ ا ْعنَ اَ (بَ اَل: قَ ِه، ّ َجِد ْن عَ يِھ، بِ أَ ْن عَ ، ةَ ادَ ُعبَ ِن اعَ بْ الطَّ ِوَ ِة

ھُ  لَ ْ َرأَ مْ َ األْ اِزعَ نَ نُ الَ نْ أَ عََ وَ ا، نَ يْ لَ عَ َرٍة ثَ أَ عََ وَ َرِه، كْ َ املْ وَ َشِط ْ َ املْ وَ ْسِر، ُ الْ ُعْسِروَ بِ الْ وَل قُ نَ نْ أَ عََ وَ ،ّ ِق َ اْ

ِهللا  اُفِ خَ نَ الَ ا، نَّ كُ ا مَ نَ يْ عليھ.أَ متفق ِئٍم) الَ ةَ مَ وْ   لَ
ا إذا (الفكيف ھ أنَّ العلم ل أ قرر وقد مية؟ واأل طورة ا غاية أمور النصيحة نت

اجة ا وقت عن البيان تأخ شديدة(يجوز الناس ا–وحاجة وأنصار (الدولة) أتباع م ف إ-بما
حقيق وعدل.معرفة بإنصاف ا و م ال ذه   ة

النصيحة بذل أنَّ طأ–كما ا يح و -وت ت أن ب ي فحسب،ال والراحة الرخاء أوقات ن
وإال مطلوب، الشدة زمن ا حصول وقت ا إل اجة ا إن منفبل و ذا و أثروفائدة، ا ل ون ي لن

من الفداء أخذ شأن وسلم عليھ هللا ص رسولھ عا هللا عاتب فقد ن، املسلم ية تر القرآن

يَ  نْ أَ ٍّ ِ ِلنَ انَ َا مَ ؟ فقال: بدر، ھُأسرى اللَّ وَ ا يَ نْ الدُّ َرَض عَ ونَ ِردُ تُ ِض رْ َ األْ ِ ِخَن ثْ يُ َحَّ ْسَرى أَ ھُ لَ ونَ ُ
[األنفال: َحِكيٌم؟ زٌ ِز عَ ھُ اللَّ وَ ِخَرةَ َ اآلْ ِردُ ِذي٦٧يُ ِللَّ ي ِ بْ (أَ قال: وسلم عليھ هللا ص الرسول إن ح ،[

ِفدَ  الْ ِم ِ ِذ خْ أَ ِمْن َك ابُ َ ْ أَ َّ عََ َرَض ِمْن عَ ى دَْ أَ ْم ُاُ ذَ عَ َّ عََ ُعِرَض دْ قَ لَ ، مسلم.اءَ رواه َرِة) َ َّ ال ِذِه َ  
ماعاتعنفضالً  ا نقد علمية ية من إرساء ام اإلس بھ قصد يُ والنقد النقاش ذا أنَّ

تراكم ب س ينحرف أو يضيع أن من لھ، ا ً ون اإلسالمي، للمشروع نصرةً ا، ومنا اإلسالمية
األعدا ا م ستفيد سليمة غ قة بطر ا عالج أو ا، ع وت والس  )٢١( ء.األخطاء

دال ن ب الفات ي ا تكف فكر من عة نا والقاعدة   ؟عش

ا قائد إعالن عقب وخاصة بداعش، املعروفة والشام العراق اإلسالمية ماعة ا ور ظ منذ
خليفة نفسھ البغدادي بكر أنأبو ت لب ما ن، ال املسلم ا ت ودفش القاعدة تنظيم ن ب اعشات

الف ا ذا أن اإلسالمية، ات ر ا اء خ وأكد البعض، ما عض ع وم ال الطرفان وتبادل
ماعا ا ذه ل ي التكف الفكر من ع الف:ت،نا ا ذا حول اآلراء عض ستعرُض  س

ة ص السابققال ادي ا القيادي ، ع:القاس ستق داعش القاعدة،إن تنظيم
ظل خاصة األخرى، التنظيمات ا و القاعدة لتنظيم اية ال بداية اإلسالمية الفة ا ا وإعال

                                                             

سيط.)٢١( بتصرف ن. السور العلماء رابطة  موقع
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تلتمس وال ن املع داعش تكفرفيھ الذي الوقت والنصرة، وداعش القاعدة ن ب ة الفكر الفات ا

ل والتأو ل ل األعوان عذر ذلك القاعدة تفعل  .األعذار،
عدموأ رى و النصرة، ة وج داعش سبق ونھ بالزعامة، األحق أنھ يرى القاعدة تنظيم ضاف:

حالياً  الفة ا إعالن رأىاستحقاق الذي الوقت ن، املسلم صا غ و مجٍد غ اآلن ا وإعال ،
ا أرض ع حققوه كب انتصار ذا و الفة ا إلحياء املناسب الوقت ذا أن البغدادي ع،لواقفيھ

ونفوذ ة أس س ل م دف داعشاً ألن أن يرون التا و هللا، يل س املوت قيقي ا دف ال ولكن
األرض اد ا  .جنة

الق تقد ت داعش أن تنظيماً وأشارإ تبقى أن د تر ا أل دون اعدة، فاء ا األرض ع عمل
ع والعمل الفة ا إقامة و ة الشع شرعإحياء تقيم األرض ع إسالمية دولة قواعد إرساء

ذلك بع ست ا، عدم من الفة ا إعالن جدوى حول ن مختلف يظالن ن الطرف أن ا مو هللا،
متوافقا الرس املوقف ان وإن ن، ت ا أنصار من امات اال  .عض

فدا ة، ر جو ست ل الفات ا لكن م، بي املناوشات من نوع يحدث أن يحاولوتوقع عش

اً  فكر القاعدة ع الفتاوعقائدياً القضاء بالتحاكم، أو بتصا ت ت ما سرعان املناوشات لكن ،
ري  جو فرق دون شددة امل اإلسالمية التيارات مقدمة ي يأ داعش أن ستو إ س لكنھ م، بي

ال وأرضساحةع وذخائر ة أس من يمتلكھ  .بما
ال ي، الزعفرا خالد التنظيماتورأى ذه ن ب الفات ا أن اإلسالمية، ات ر ا شئون باحث

اً  مش ھ، ت ت الذي ي التكف الفكر يجة ن وارجطبيعية ا فرق مع شابھ ي داعش تنظيم أن إ
ية طالبالتكف ي أ بن ع أيام رت ظ  .ال

ماعات ا ذه إن وارج،كفّ يُ وقال ا فكر طبيعة ذه و البعض ا عض أنّ لذار يرى و ف
حتماً  داعش طبقاً تنظيم نقسم تزدادس م بي الفات ا لكن وارج، ا تنقسملعتقدات عح م

وتختفي، ا اإلفطارُوضيف:نفس ع تلتقي ة فكر مجموعات ا أل األخرى، ع واحدة تق لن
ار األف ع  .وتختلف

بان أحمد تنظيم:وأشار لزعيم الوالء فكرة أن إ اإلسالمية، ات ر ا شئون الباحث
أليمن عة التا املجموعات ن ب خالف شأ حيث العالم، مستوى ع واحدة ست ل القاعدة

ة ج دد ل ش ا وسور العراق ن املقاتل من مجموعات ن و القاعدة، تنظيم زعيم ري الظوا
انقسم التا و ، ما عتشمال با ومجموعة البغدادي بكر أبو والية قبل م م فجزء القاعدة ت

ري   .الظوا
بعد دفاً واس ناك ألن وداعش القاعدة ن ب معارك شوب تواحداً فكرة تباي وإن م يجمع

بكرالبغدادي، أبو فعل األمركما ل ست فالبعض اإلسالمية، الفة ا استعادة م دف ف م، وسائل
اآلخري الفوالبعض ل تكتمل لم الشروط أن فقطةرى الوسائل حول الف إطارا فاألمريقع ،. 
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مإنّ :وقال لك م، بي الف ا طبيعة ع تنعكس واملغرب، املشرق املجموعات تباينات

فتقليدياً  يتقاتلوا، لن اية تتقاتلال ال املجموعات وتوقعإال ذه املغانم، وّ أنع هذن ت
كياناً التنظ والعراقمجوميمات ا سور ع السيطرة سط داعش ت ن إذا واحدة   )٢٢(.وعة

م وصفا وارج ا خ تار استعراض من دفنا يكن لم أنھ الفصل، ذا اية د نؤكّ ، ختاماً
ب مة ال لصق من)داعش(و ا أ ا،)خوارج(ع ل ة الفكر ذور ل تحليل و إنما العصر؛ ذا

ون ت أن إ وندعو التحليالت ذه من نأمل نا وإنّ م، أبحا العلم ل أ معظم عليھ فَق اتّ اد واج
التنظيم، ذا مع التعامل جديد ً ملن تؤّسس األمة علماء من ية دي ة فكر مراجعات ناك

بجدّ  سارعوالعمل ا-و د تمدّ سارع مع ه–يتوافق وغ السورّي الشباب الحتواء حّل إيجاد ع
اإلسالمية. الساحة  ع
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ع: الرا مسار الفصل حرف داعشمحاوالت يد ع ة السور الثورة  

آذار/مارس ة السور الثورة انطلقت أن وسائل٢٠١١منذ ع السوري النظام حاول م
ال ا وغ حيثاإلعالم اب، اإلر ة محار لفكرة ج بو اب اإلر مة لصق مراراً معارضيھحاول

لرفع م انجرار الثواروعدم صمود أمام فشلت قد النظام محاوالت أنّ إال املرحلة، تلك ن السلمي

املضللة.. افات واالع اذيب لأل شر و ات ف من بھ قام ما ل رغم ا، حي   السالح
حاو  عوقد النظام وتكراراًل مراراً ا االستفزازاتد خالل من الثورة، عسكرة نحو الثوار جّر

دث ا ملستوى ير ال ول دو تفاعل ظل الشعب لعموم املوجھ العنف مستوى ادة وز
البال  اإلجرام م اًو أخ النظام استطاع وقد للعالمد، ت ليث الثورة، عسكرة دفھ إ الوصول

بمقا يقوم اإل أنھ من مجموعة ن.ومة ومعارض ثوار مجرد ال ن، ابي   )٢٣(ر
من تمكنوا الثوار ألن وذلك تلك، بروايتھ العالم إقناع النظام فشل الثانية وللمرة ھ أنّ إال
لفائھ و للنظام ن ع التا ن العسكر محصورة م عمليا انت ف جيدة، بصورة م تصرفا ضبط

الثوار صورة ھ شو النظام محاوالت أحبط ما لھ، الداعمة الطائفية شيات امليل   .من
الدكتور كتب السيد(وقد زء:)محمد ا   ذا

اتخاذ( إ دمشق األسدية العصابة ْت عمدَ والقتال، ّس ال إ الثورة جّر يل س و
العسكري، العمل إ الثوار جّررجل أجل من وذلك والدمار؛ القتل من متوحشة إجرامية إجراءات

لنفس الدعاية ع كم ا عصابة عمل ابوعندئذ اإلر تحارب ا بأ   )٢٤(.)ا
استد ما للنظام، وجودي بل طرحقيقي للثوار ة املس الكتائب تحولت مرورالوقت ومع

ة سور مساحة نصف من أك أفقده والذي ديد، ا الواقع مع التعامل اتيجية االس غي إ
الث الزحف وقف من يتمكن ولم الثورة، عسكرة من األو ور أعدادالش بمضاعفة ح وري

كيان إيجاد إ فس جانبھ، إ تقاتل ال شيات ي(امليل ا د)إر عليھ و متفق لي لھولياً خصماً ن
منالعلن. العشرات م ق وأ ادي، ا الفكر يحملون ممن لديھ ناء ال مئات بإخراج فقام

فأطالوا ن ادي ا دور أتقنوا الذين ة، السور ناملخابرات ب واندسوا ، القص سوا ول الل
ن( ادي منھ)ا قيقيسعياً ا ا مسار عن الثورة   )٢٥(رف

ؤالء العراق راء محصوراً تواجده ان الذي داعش تنظيم تلقف ن(وقد ادي )ا
بـ عد فيما عرف ما خالل من ابتداء ة، سور رب ا أتون م ودفع دد، النصرة(ا ة )ج

ذلك،ثم فشل أنھ إال ة، ا مع االندماج محاوالً ة، سور إ بذاتھ التنظيم دخل أن لبث ما

                                                             

مقال)٢٣( ة، اإلخبار شام التغي(شبكة مسار خ)حرف بتار  م.٢٨/١٠/٢٠١٤،

م(كتابھ)٢٤( الو دولة ص)داعش ،٢١. 

ص)٢٥( م، الو دولة داعش بتصرف.٤كتاب ، 



 

                                                                                )٢٥(                                           bohooth1@gmail. Com     

من ة كب أعداد فانحازت ، فعالً تم ما و و بصفوفھ، وااللتحاق ة ا عن شقاق لال أنصاره فدعا

لصا ة ا التنظ)داعش(عناصر ذا ليبدأ ة، لسور ا دخول الثور بداية حرف مة بم عيم نة
ا.   )٢٦(مسار

وسائلھ ع ا شر و ات بالفيديو ا ووثق عة، املر األعمال من بمجموعة التنظيم قام حيث
بذل ليعطي ونية، الذياإللك السوري للنظام املصداقية يقاتك بأنھ للعالم، ا إثبا حاول لطاملا

اب اإلر من الرؤوس.مجموعة قاط ن،   ي
عند الثورة بحرف التنظيم يقف املحررة،ولم املناطق الثوار باستفزاز بدأ بل د، ا ذا

تلك ا أ ع امھ أح وتطبيق لھ، عة تا إمارات إ ا ل وتحو املناطق، تلك ع السيطرة محاوالً
مختلفة، ب الثوار، وكذلك ن اإلعالمي من العديد وقتل بأسر استفزازاتھ واستمر املنطقة،

املو  األمرإ وصل أن عامإ من األول األسبوع ر، ا ش وا التنظيم ن ب املباشرة ة ،٢٠١٤اج
ليتوزع للنظام، ة موج انت ال م قدرا اف الثوارواست ود ج ت شت ع التنظيم عمل ذلك و

معاً  آن وداعش النظام ة مواج ن ب الثوار د   )٢٧(.ج

األستاذ زء ا ذا ث تحدّ ديرانية(وقد د   :قائالً )مجا
ا( خالل تمكنوا ن ت س اد ا أمضوا قد ون السور ان ة سور إ داعش وصلْت عندما

الثلث ر تحر ع ساعد ف باليد، اليد داعش تضع أن ب ي ان و ة، السور األرض ثل ر تحر من
ع بااللتفاف دأْت و تفعل.. لم داعش ولكن إليھ، قواتھ ب النظام ألن األصعب؛ و و الثالث،

ية من بخطة املحّررة املناطق احتالل إعادة ع فعملت لف، ا من دين   )٢٨(.)املجا
دور يص ت مكن مة:)داعش(و م أساسية نقاط ع بأر ة السور الثورة مسار   حرف

النظام•  ضدّ رب ا من أجمع، والعالم ّ الدو املجتمع أنظار ل بتحو داعش مْت سا بداية
عالسوري رب ا مإ شعة، ال األسد جرائم ع بذلك ت وغطّ اب، أنظارالعالماإلر لفت قابل

م دإ ا.شا شر ب م سا ال ابية اإلر ا أعمال من ا وغ والصلب الرؤوس   قطع
منذ•  انت ھ حر بأنّ زعمھ زْت عزّ ن ح ة، قو ة مصداقيّ األسد نظام بذلك ت أكس بدايةوقد

اب اإلر ضدّ الشع راك ن.واإل ا ابي   ر
ة•  املّس الفصائل د ُج ت شت ع كذلك داعش ّر–عملْت ا السوري ش با لة املتمثّ

ه بفتح-وغ داعش قامْت فقط، وحده النظام مع املعارك ع ا ود ج انصباب فبدل ن: ت ج إ
ا. ضدّ م عل أخرى ٍة   ج

                                                             

ص)٢٦( م، الو دولة داعش  بتصّرف.١٧،١٨كتاب

بقلم)٢٧( طلب(مقال السلطة(عنوان)رجا األسد يبقي داعش الثورة.. من سنوات ع   م.١٢/٣/٢٠١٥)أر

عنوان)٢٨( ديرانية، د مجا اتب ال ا حرر دراسة ة(من سور احتالل داعش: الشام)مشروع أدباء موقع ا شر ،٢٧/١/٢٠١٤. 
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من•  جزءاً دفع ة، السور األرا ا نفوذ شار ان أنّ نكما فكراًاملقاتل يحملون الذين

ادياً باج إضعاف إ أدى مّما ا؛ بصفوف وااللتحاق ا، إل االنضمام إ األخرى ات ا
قالفصائل طر ا.عن بأفراد ر  التغر

ا: ف قال الرقة من ناشط لسان ع حية ادة ش نا ستعرض أن بأس  وال
ان( عد داعش رجال ا ف يق ال اإلجرامية األعمال من ستغيثون بدأوا الرقة الناس

الفرقة األسد نظام مع وا تصا م بأ وصّرح ا، ونفط ا ف ور املدينة ع الواقعة١٧استولوا
يد ع سالم االس وشك ع الفرقة ذه انت أن عد الرقة، من قليلة ات كيلوم عد ع

الثورة.ا كتائب من دين   ملجا
املواقع من العديد ستعيد راحت األسد كتائب إنّ الناشط: أنوأضاف عد الرقة مدينة

ا... رضا و داعش عساكر نظر تحت وذلك سابقاً ا م  )٢٩()طردت
  

                                                             

ص)٢٩( م، الو دولة داعش كتاب الفضائية، وار ا قناة عرضتھ   .٢٣مما
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امس: ا املساعدةالفصل الشبابالعوامل   داعشلفكراستقطاب

السوري الشباب معظم شأ األسد-لألسف، آل حكم من ِحقبة مدى ش–ع تتعطّ ئة ب
م مجتمعا فاعلة ية دي ة و ل اً ن–جدّ املسلم اإلخوان جماعة ع رب ا إعالن عد ،-خاصة

أرضھ ع غيوٍر مسلٍم كشباب ة الفطر م رغبا شبع ُة ج ألي الدي االنتماء م حق وُسلبوا

محدودة خيارات ظّل و النظاما–ووطنھ، من املدعومة ات-لصوفية ومحطّ م طاقا ضاعْت
م ذا   )٣٠(.إثبات

و امليدانية الساحة ع للتطورات د مشا أّي ا عل يختلف ال ال املالحظات اعُ ارتفومن
الذين التنظيمأعداد إ تمون وظي وم كب ل عش السيطرة عد زمام، ومسك بلدة ّل

ا. ف ،األمن طبي أمر و أنھو التنظيمإذ أن املعروف فمن والنفوذ، يمنة وال القوة عامل يرتبط
تجنيد بحملة قوم و ليفة، ا عة مبا ا األ من يطلب ناحية أو محافظة أية ع سيطر عندما

يجعل ما والقضائية، ة والدعو واإلعالمية التعليمية زة األج من الكث ولديھ مكثفة، بةسودعاية

أو ذلك، يرفض ملن شديدة ات عقو من ا خوفً إما التنظيم، يدخلون املناطق تلك ا أ من ة كب
املسيطر القوي بالطرف ا عد،التحاقً ، أك ة وا بصورة لھ ن سب املن أعداد تضاعفت وقد

ا. ف الفة ا وإعالن املوصل ع   السيطرة
التنظيمقوّ ف ذا عأساسعتمدة األ االستاً قبل الطائفي خ،يديولوقطاب عتمد طاباً و

ياً  ااً موّج متعصباً دي عي طائفة السنة(و إ د،)طائفة أ لتحقيق كن العنف ب ي  .افھكما
ية البُ املتمّعن الباحث إنّ ة(ثّم ع)الفكر اً كب اعتماداً عتمد أنھ يرى التنظيم، ذا ل

اإل ملاإلعالم أو ي، و بـك سّ ونية(ا اإللك رب بالغاً)ا تماماً ا انب ا ذا التنظيم و و ،
أو اإلعالمي ازه ج ق طر عن وذلك وره، ظ بدايات ي(منذ و اإللك شھ الوصف-)ج ّ الذي-إن

ة اإلخبار واملواقع االجتما التواصل مواقع بكثافة شر امل،ين الفيديو شرمقاطع خالل ةمن عدّ
وطنھ.ب عن للدفاع القوّي االنتماء إ ع املتطلّ الشباب ذب وحرفية  إتقان

من التنظيم ذا ل االنضمام إ ھ وتوّج املسلم، الشباب فكر إ الطائفّي العنف ل سلّ وإنّ
واألعراق البلدان ا–افة جغرافي تباعد نتاج-رغم من ٌك مش رابط و إنما ،) ّ الدي الذي)القمع

يُ  إعالنان أسباب م أ أحد لنا فّسر يُ ذلك وّرما م، بلدا م ضدّ س اإلسالمية(مارَ الفة )ا
ا ألفراد والعال واإلقلي ّ املح ع الطا إدماج ا خالل من داعش استطاعْت ال ة املظلّ  .ذه

أعمال عن ث نتحدّ إذ نا الوصف)داعش(وإنّ إ ا معظم ارتقى فإننا)اإلجرامي(ال نُ ، لقيال
ن إذ نا وإنّ م، املغّرر ا أفراد ع فباللوم ؛ الوا ي التكف ا فكر التقد ا قاد ع ما ن،علنإنّ يّ

ا. ل ن فيّ ا ن ر   واملدبّ

                                                             

كتاب)٣٠( د، السيّ محمد م(الدكتور الو دولة ص)داعش  بتصّرف.١٠،
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ه أعدّ رجديد تقر إدراج السياق، ذا املناسب من أنّ التطرفم(وأرى افحة مل ليام و د ،)ع

جماعة جاذبية فيھ ناول ي القاعدة)داعش(الذي تنظيم ن و نھ ب قارن و األجانب ن ي   :للتكف

التنظيم أفراد انتماءات ع   توز

د ملع رالسنوي التقر د ليام(أكّ سي)و التو ن املقاتل أن والتطرف اب اإلر افحة مل ي يطا نال
عدد أنّ إ ا مش ا، سور ون يحار الذين األجانب ن ي التكف قائمة ناملقاتليتصدرون سي التو ن

ي ا إر آالف الثالثة  .تجاوز
تنظيم إ ن املنضم عدد باألرقام التطرف افحة مل ي يطا ال د املع ي،ا)داعش(ورصد ا إلر

مع مقابالت إجراء إ باإلضافة يون، غر مسؤولون ا قدم معلومات ع بناء العالم، دول ل من
املجال ذا ن الباحث من  .مجموعة

عنوانوح ديد را التقر ديثة(مل ا ادية ل املتّغ الوجھ اإلسالمية: ي)الدولة والذي ناول،
تنظيم ن و نھ ب قارن و األجانب ن ادي ل التنظيم ذا جاذبية  .)القاعدة(فيھ

أعدتھ الذي ر، التقر توقف مارإ(و ن ن(و)سولتمانىير و اعة،)شار ال عند
تنظيمالتكنولوجية ا يتم ع)الدولة(ال ا تفوق و برنا)القاعدة(، إصداره خالل مجامن

من يلھ ت مكن و أعضائھ ن ب للتواصل بھ ستور (خاصا الئحة)غوغل من وحذفھ كشفھ قبل ،

عليھ تحصل الذي الدعم إ إضافة الذكية، واتف ال ع ا تحميل يمكن ال امج ال (ال من)فةا
وا إصداراتشبكة بوصول ظات سمح مما االجتما التواصل مواقع ع ن الناشط من سعة

نت االن شبكة متصف من ممكن عدد أك إ  )٣١(.التنظيم
من يتألف الذي ر التقر معدو يون٧١واعتمد غر مسؤولون ا قدم معلومات ع صفحة

ب مع مقابالت إ إضافة شددة، امل ماعات ا بملف ر،معنيون التقر وتضمن املجال. ذا ن احث
لعدد حصيلة أحدث اإلطار، ن(ذا ادي والعراق،)ا ة سور حالياً يقاتلون الذين  األجانب

ي اآل اإلحصائيات  :وجاءت

قيا: افر وشمال األوسط  ١١٠٠٢الشرق
س:  ٣٠٠٠تو

 ٢٥٠٠السعودية:
 ١٥٠٠املغرب:
 ١٥٠٠االردن:
 ٩٠٠لبنان:
يا:  ٠٠٦لي

 ٣٦٠مصر:
                                                             

ي)٣١( الثا ن شر / نوفم ر ش مطلع ر التقر ا٢٠١٤أصدر م األنباء االت و افة وتناقلتھ ية(م. نيوز (،)٢٤العر برس(،)الو  .)أنفاس
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زائر:  ٢٠٠ا
ن  ١٢٠:املحتلةفلسط

 ١١٠اليمن:
 ١٠٠السودان:

ت: و  ٧٠ال
 ١٥قطر:

 ١٥االمارات:
ن:  ١٢البحر

ية: الغر ا :مقاتالً ٢٥٨٠اورو التا ل الش ع ن موزع ، 
سا:  ٧٠٠فر

طانيا:  ٥٠٠بر
 ٤٠٠املانيا:

ا: ي  ٣٠٠ب
 ١٥٠ولندا:
د:  ١٠٠السو
 ١٠٠اسبانيا:

 ١٠٠الدنمارك:
 ٦٠النمسا:
 ٥٠ايطاليا:
وج:  ٥٠ال
 ٣٠ايرلندا:
 ٣٠فنلندا:

سرا:  ١٠سو
والعالم: ا اورو :٥٥٢٧بقية التا ل الش ع ن موزع ، 

 ٨٠٠روسيا:
 ٤٠٠تركيا:

 ١٥٠ازاخستان:
 ١٤٠البانيا:

 ١٢٠وسوفو:
 ٦٠البوسنة:
 ٥٠اوكرانيا:
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 ٣٣٠باكستان:
اليا:  ٢٥٠اس

ن:  ١٠٠الص
 ١٠٠كندا:

املتحدة:  ١٠٠الواليات
 ٧٠الصومال:
سيا:   ٦٠اندون

داعش صفوف األجانب   املقاتلون

التنظيم بصفوف ن امللتحق األجانب نود ا سبة فإن أعاله ع التوز من الوا و فكما
بلغت حيث سب، ال أك وذلك%٧٠من ا، وحد ة سور داعش صفوف ن املقاتل أعداد من

ي األملا في ال ح تصر وفر((بحسب تود زار)يورغون الفة(الذي ا ا)دولة ف قي أيام،١٠و

املا العام من أول انون / سم د ر   م.)٢٠١٤ش
صّرح وفر(وقد برنامج)تود ع معھ خاص لقاء :)حدودبال (أيضاً   قائالً

داعش( لدى األجانب ماملقاتلون بلدا بالتمي شعرون م إ وافز، ا من الكث م ،لد

م! قدرو و الناس ا ف م م يح دولة دون ير م عالية.. غ االجتماعية م   )٣٢()فقيم
م: إيا واصفاً   وأضاف،

النظ( منقطع حماس داعش-ناك ي محار م-لدى و .. ماً م خيا تار دوراً يلعبون م أ من
د يردّ مدائماً ا فإر م، لقتال ء امل ان األمر من دون ير م و أحالمنا!)، نحقق اآلن (نحن عبارة: ون

يقولون – الناس-كما ع ترو حاولون يُ م إ ية.. العر الدول ضدّ ية الغر روب ا ع ردّ إال و ما
م أعدا صفوف الرعب بث ون تعمدّ و وحشية،   )٣٣()بصورة

   

                                                             

برنامج)٣٢( الفضائية.)بالحدود(حلقة رة ز ا قناة منصور، أحمد خلإلعالمي بتار رضت  م.١٨/٢/٢٠١٥عُ

بتصّرف.)٣٣( السابق،  املصدر
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السادس: عالفصل غر التوزّ للتنظيماا  

العراقية دود ا من يبدأ السوري، الشمال كب قوس امتداد ع اليوم داعش شر تن
ومنبج جرابلس إ وصوالً امل، ل ش ا عل سيطر باتت ال والرقة الزور دير مّر و ة السور

حلب شمال وإعزاز للمناطوالباب مستمر قضم ع ا نفوذ للتوسع دائماً س و املحي، طةق

اإلسالمية للدولة عة تا ا عل أن تلبث وما ا، عل سيطر ال   .باألرا

 
تنظيم ماعاتمن)داعش(إنّ االا ر جو عمل ة خط عقيدية مرتكزات ثالثة ع قائمة

ا امل أو غرا ا ع التوز إ يؤدي الذي شري ال يف التص بمفي،ع الفقھ عرف ما ومأو
الكفر ودار رب ا ودار اإلسالم (دار مقاصدالديار من ب يق وتجسيده تنفيذه ذا و د)، ع ودار

املشروع ي(التقسيم يوغر اإلسالمي)الص للعالم   .تقسيمھ

: الثالثة   املرتكزات

م-١ مأ غ دون ميمثلون مع س ل ومن ن، املشرك ة ومحار الدين ونصرة التوحيد عقيدة

ودين معتقد لھ ان لو ح مشرك و و مقاتلتھ، وجب املحارب حكم و    .ف
وجغرافية-٢ أرضاً يقت ذا و اإلسالمية، عة الشر ام أح لتطبيق حاجة التوحيد عقيدة

ووض نظام إسقاط أو األرض ر لتحر يحتاج وال عامحددة، ھ اللّ أنزل بما يحكم لھ بديل نظام ع

ام أح عة.من   الشر
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ا-٣ أمر ع قائم خليفة ا ف ون ي أن يجب اإلسالمية عة الشر ا ف تقام ال األرض ذه

فإما ذلك يخالف من ل و ا، حماي ع ليفة ا ع با و ا ل يمتثل دأنوشعب إ يرحل أو اريقتل
 )٣٤(.الكفر

أنّ  يرى من استول)داعش(ناَك عندما املشروع ذا اطليعة قياد وأعلنْت املوصل تع
ودعا ا، م الفة اا شمالّل خليف إ العراق غرب شمال من جغرافيتھ وحدد عتھ ملبا ن املسلم

وي  ا، سور شرقاً شرق لبنان إ يمتد أن د والساحلر يا لي النداء ذا ل الصدى رجع ناك و ،
ي مفتوحةونيج والقائمة حرام) و (بو   .ا

ساؤل  لنا ر يظ نا   :ومن
ن س ا)داعش(ل سور ع التقسيم فتفرض ا دول جغرافية   ؟رسم

التنظيم أنّ فيھ الشّك انطالقاً مّما حدوده رسم ع لفتحعمل ا يدً تم ة السور األرا من
ش ا عمل نما ب اد، ج أرض إ ا ل وتحو لبنان ة نقاطالنظاميج ز عز خط ع السوري

أوالً  جديدة مواقع خسارة وعدم يوبتواجده ا ع القضاء ثم ع)الداعشية(ومن املوزعة

س ول وحماه حمص بجيوب ا مرورً العاصمة من بة القر الغوطة من ا بدءً ة السور األرض مساحة
و  والرقة لبية ا اف باألر اءً و ان الزور سكة.دير قا فر ّل ل بأنّ االعتقاد إ د املش ذا ؤّسس و

حدود يث تث د ير التنظيم أنّ بيد املدى. عيدة ا دافً يةد أ العر الدول ع ا وفرض الفة ا ولة
توجيھ د ير ديدة ا واليتھ بداية و النظام نما ب ، أسا إقلي العب إ ا ل وتحو واإلسالمية

أنّ  ا مفاد العالم إ بدورهرسالة العالم أقّر حال ي التكف اب اإلر ة ملواج مستعدّ شھ ج
  .املستقب

في ال اتب ال السياق ذا قول ايك(و ا ا:)أنطوان فعليً تخ مطلعة أوساط بدأت
سيطرة بإعادة ة كب ة صعو ظّل الت دو إ ا ل وتحو ا سور لتقسيم ي الغر املشروع نجاح من

ام ع ش سيطرةا تحت الواقعة األرا ع)داعش(ل ما ة املطلو عبالسرعة رب ا أنّ
ت ت لن ا أوسور العاجل ب إالّ القر املنظور إسوةاملدى ا سور تقسيم ع استقرالرأي إذا

  )٣٥(.بالعراق
بعدٌ مس االحتمال ذا ي–و ا-برأ ا بتقسيم ة السور األرا ع لداعش دولة ّفإقامة ا

ة ف بالّصمود ا ل سمح ال ما ذا و ا، أراض ع بحري ملنفذ تفتقد ا أ حيث ستمّر أن يمكن ال
الية ا داعش نفوذ ملناطق غرا ا املوقع أن إ باإلضافة ة، القو الدولة مات مقوّ وفق لة، طو

ا األقليات من والعديد األكراد، لوجود مستقرة، دولة شاء بإ ا ل سمح املناطق،ال تلك ألخرى
الدولة. لتلك اف واست ضعف عامل ل ش  مّما

                                                             

يفة)٣٤( بتصرف.)ا(مقال سعيدي. الرحمن عبد اتب: لل ونية،  اإللك

خ)٣٥( بتار ونية. اإللك شرة ال يفة ع لھ  م.٢٩/٧/٢٠١٤مقال
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آخر: ساؤالً ستعرض   و

لتنظيم توجد والشام(ل العراق اإلسالمية ع)الدولة للسيطرة ة وا اتيجية اس
ي العر املشرق   ؟شمال

مشروع ،عم ألي قيام ال األرض.)دولة(ألنھ من ّح ع السيطرة  غياب
ابية اإلر ماعات ا قيادات عقلية راود وحلم خاص كيان س وتأس األرض ع السيطرة حلم

د أ م أ أحد يمثل زال وما ، األو ا أيام األمنذ فالطموح ماعات. ا ذه التنظيماتك اف ذه ل
أن التنظيم قيادات أدركت وقد م. عقائد فيھ وتطبق م لسيطر يخضع سيا كيان س تأس و

ننا وسيلت لمك ا ذا تحقيق ما خالل من   :يمكن
ما السلطة:أوال ع السيطرة خالل من والعمل ما دولة السلطة ع يالء االس ع العمل

غ ييع بما واملجتمع الدولة ماعة.طبيعة ا ذه وتصورات عقائد   الئم
ما م:وثاني دول أو محددة، دولة من جغرافية أجزاء االمتداداقتطاع شارك ت تعددة،

األجزاء ذه ع سيا كيان س وتأس . غرا التنظيمعققيتطبلا   .ائد

التنظيمُح  ومتباعدةلم متعددة مواقع من جغرافيا انتقل األرض ع السيطرة ز عز
تح جادا العمل ان معينة مرحلة ففي املتوفرة. الظروف ع بناءً األطراف، امية حوم لمقيق

جزء أو اليمن ع السيطرة ع العمل لم ا تطور ثم ا. م جزء أو ستان أفغا ع السيطرة
راء ال قلب ا م جزء أو ما ة ور جم ع السيطرة بحلم وتمثل أخرى، قارة إ انتقل ثم ا. م

قية.  األفر
شاء إ حلم فإن والشام(لذا العراق اإلسالمية وق)الدولة شاء، إ حلم ا العراق(بل دولة

ابية،)اإلسالمية اإلر التنظيمات ا لتحقيق عمل و عملت ال العليا اتيجية االس داف األ من
مدرسة إ ت ت ال التنظيمات الدو)القاعدة(خصوصا القانون الدولة وم ومف ة. الفكر

ع السيطرة توفر عنصر ا م أ أساسية، عناصر توفر حقوقيتطلب فرض ووجوب أرض قطعة
ن. املواطن من ا عل سكن من وع األرض ذه ع  )٣٦(السيادة

   

                                                             

ي)٣٦( العا مصطفى د. واألبحاث. مقال للدراسات أمية مركز ، عرا اتي اس  باحث
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داعش مستقبل ع السا وتوصيات.الفصل نتائج .  

املنطقةساؤالت داعش مستقبل حول تدور ة ت:كث س جغرافمددل سو داعش ة؟ياً ر
إقامة باستمرار ى الك العاملية القوى ا ل سمح س ل أزالتو وال الية ا ا ا)الدولة(دول بموج

دة معا ا وضع ال دود و(ا بي ذري)سايكس ا ّل ا و بّراً الدو التحالف تدخل ل و ؟

وجود ع فاظ ا أنّ أم افة)داعش(لألزمة؟ يخدم الذي األوسط ّل ا و ا توسع من دّ ا مع
املنطقة ية الغر واملصا صوص؟السياسات ا وجھ ع ة سور و ية،   العر

الغامض، املستقبل لذاَك ة عدّ ات و نار س ةناك وا إجابة ال أن م املحتّ من ولكن
ا م بؤات، الت ل ب م تتحكّ ة كث عوامل ناك ف ساؤالت، ال ذه ل فيةجغراأنّ-مثالً -ومنطقية

تماماً  تختلف والعراق ة ستان،سور أفغا عليھ ما أردناعن عأإن نردّ الذيالن و نار س
عشر دولةأن(:يقول  ستمر س القاعدةةداعش ال ا و كما األقل ع   )٣٧(.)سنوات

يقول: آخر و نار لس تطّرقنا ما األغلب،سوف(وإذا ع ا، وحلفاؤ املتحدة الواليات ستطيع

مناطق والعشائر ا األ من مقاتلة جماعات ون،(داعش)شكيل ت ماعاتبحيث ا ذه
بديالً  ديدة ةا سور السيا النظام مع ة املواج الفقري العمود أيضا ون ت وقد )للتنظيم،

أن)٣٨( البدّ ذا و ا، وأنصار داعش ضدّ شعبية بثورة ينادي الذي الرأي يدعم و نار الس ذا فإنّ ،
تكمن ال القوة شأن ا شأ تدعمھ، ى ك قوة ع ذاعتمد و املنطقة، ع داعش يمنة وراء

األزمة. ع القضاء سديداً وال آمناً حالً س   ل
للقضاء الوحيد ّل ا بأن ناشد و نادي يُ من نرى فإننا ، قليالً ة العسكر الساحة عن ولوابتعدنا

ا وأخوا داعش الدين(ع اء فق م ب أوالً تدئ ي أن بتط)٣٩()...يجب مناداة إال ذا وما آخر، ّرف
للقضاء وقمع عنف، إلزالة عنف ينادي العصرمن ذا نجد كيف أدري وال تطّرف!! ع للقضاء

فعلتھ ملا سلبية فعل ردة إال و ما ومّؤدين، أتباع من ومالھ الرأي ذا إنّ قمع! من)داعش(ع
ماعات ا أمام مة امل صّعب يُ قد ما و و ودعاتھ، ورجالھ الدين لصورة ھ األخرىشو اإلسالمية

النظام. سقط حال ة سور القادمة الديمقراطية بالعملية ا نفس إشراك رغبت   حال
: ّ م ساؤل رلنا يظ نا داعش(ومن ع للقضاء ية الغر الدول مع ية العر الدول تحالف ل

ت ن ب الفجوة سيعّمق أنھ أم األزمة؟ حّل اإلسراع شأنھ من سديد ل ا؟؟تدخّ وشعو األنظمة   )٤٠(لك

                                                             

داعش()٣٧(  خ)مستقبل بتار شر غرايبة، يم إبرا في لل مقال  م.٥/٢/٢٠١٥،

السابق.)٣٨(   املصدر

ي()٣٩( العر واملستقبل أكرم،)داعش أحالم اتبة لل مقال  م.٢٠١٤/يوليو/١٦،

إ)٤٠( دعا قد ية العر الدول امعة العام ن األم ا(ان وفكر وسياسيا ا عسكر شاملة، ة مواج ة املس التنظيمات ة ملواج وثيق ي عر عاون

واقتصاديا نت.)وثقافيا رة ز ا ، 
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الداع الفكر بأنّ تقول ال ، األو ن: ت نظر أماَم نا فإنّ ساؤل ال ذا ع اإلجابة أردنا إذا

ن، الطرف ن ب األزمة عميق شأنھ من ذا و ا، شعو ضدّ األنظمة تمارسھ الذي القمع يجة ن شأ
يجة الن و املتطّرفة، التنظيمات تلك لھ ج تروّ زما عز إضاو ضم تأييد ع تحصل قد ا افإ ل

األنظمة حد توّ بوجوب تنادي ال تلك الثانية: ة والنظر عاقل. أي يتمناه ال ما ذا و الشعوب، من
تلك ع ا بقضا ا وإ ا، غ د دّ كما ا د دّ التنظيم ذا شار بان طر فا داعش ضدّ ية العر

امل إعادة مْت سا قد ون ت ةاملجموعة مواج ا ود ج وتوّحد األخرى للفصائل والقوى ن واز
وإسقاطھ. السوري   النظام

ا أ أم ان؟ بم محدودة غ فكرة داعش أصبحْت ل آخر: سؤاالً نا درج نُ أن بأس وال
ما فقط واملوصل؟محصورة الرقة ن   )٤١(ب

ي األملا في ال عليھ جيب وفر)و تود الدخول-(يورغن البغدادي أمان ع حصل الذي
داعش أرا :-إ فكر )قائالً ا ٍ إ لكث جذابةٌ فكرةٌ و ة كب الناسة الدولة،من أنّ وأعتقد

الدولة نظيم ب مقارنةً ماً م دوراً تلعب ال القاعدة القاعدة، من بكث قوة أك اآلن اإلسالمية

البلدان من للكث سبة ال الدولة،امل،و تنظيم إ ينضمون القاعدة يدعمون انوا الذين قاتلون
الد نجاتنظيم أك ،ولة معاركھحاً الدولة خسرتنظيم ما املنتصروإذا إ ينضموا أن دون ير الناس

يقولون عندما ن كي األم أنّ ر يظ يوم ل األخبار من وأسمع اء، أقو م حالياً لكن الناس كھ سي
ال تنظيم سإنّ ل ذا اجع ي تنظيميدولة ضد شنُّ دعائيُة حرب ا إ خاطئة معلومات ذه حاً

  .(الدولة
ليواجھ املعتدل اإلسالمي الفكر شر ع ادّ ا العمل ضرورة إ ش فيُ ال ذا وكالم

بالسالح قمعھ يمكن وال فكر، إال ھ يواج ال الفكر أنّ حيث ات، للقارّ العابر املتطّرف ذا،الفكر و
ما إذا املعتدل اإلسالم ع ا حر وقف ية العر األنظمة من ب ضدّيتطلّ ا حر ة جادّ انت

  التطّرف.
غّض و متنوعة، ا د تمدّ ووقف داعش قتال إ والطرق األسباب انت ما م أنھ إ ننوه وختاماً

و  التنظيم ع القضاء ي ال أو وّي ا الدو التدخل نجاح عن لالنظر املش فإن دولتھ، ةحّل
لة مش ا إ داعش، ع القضاء قة طر انت ما م باقياً ا أثر وسيظّل قائمة، ستظّل التطّرف)األك

ا،(الدي زوال أو قوة ببقاء مرتبطة وال م، عي اص أ من مستمدة يوماً تكن لم َ ف
موجود إنما ا ل داعش أنصار ند س ال ية الدي صوص ذافالنّ أنّ حيث ن، السن آالف منذ ة

ية العر املنطقة لشعوب مة ز ال استمرْت وطاملا لم، بالظُ الشعور بقَي طاملا بقى س وم املف
  واإلسالمية.

                                                             

برنامجھ)٤١( منصور أحمد اإلعالمي طرحھ الفضائية.)بالحدود(سؤال رة ز ا قناة   ع
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عتمدإنّ  والعنف التطرف وماانانحسار ا قدرة العملياتتع املجتمعات دمج ع

وشعور  ذلك، ا ومشارك واالقتصادية، والعدلالسياسية بالرضا أنباَت إذ؛ا الوا من
ا ر يزد حالالتطرف و الفاشلة، واملجتمعات وتطبيقلدول والعدالة الدولة سيادة غياب

  )٤٢(.ن القانو 

الفصل: ذا القول   وخالصة

م تقدّ د(داعش)إنّ تز العادلة غ م وممارسا م وأعمال خطر، املنطقة مستقبل أنّ ع
معاناة ة،من جادّ وقفة ب يتطلّ ما و و ة، الديكتاتور ا أنظم من ا معانا إ إضافة املنطقة شعوب

ع ن ص ر ا ن واملثقف املجتمعية واملؤسسات املنظمات جميع من عة وسر شاملة ودراسة
والعباد. البالد   مستقبل

البحث  نتائج

تنظيمسلسلٍة امتدادُ :داعش-١ ا ف مّر ال املراحل اإلسالميةال)من انت(دولة حيث ،
ثّم (القاعدة) ومن اد):النواة، وا التوحيد الرافدين)،(جماعة بالد القاعدة لةدو )،(تنظيم

اإلسالمية والشام)،(العراق العراق اإلسالمية  .(داعش)(الدولة
صوتية-٢ خطبة أول املأل ع وخرج لداعش، اً أم البغدادي بكر أبو علن يدعوأُ لھ،

ن. للمسلم كخليفة عتھ ومبا الفة، ا أرض إ رة وال اد، ا إ ن  املسلم
ليفة)-٣ جميعاً(ا ا أ إالّ للتنظيم، سة رئ ان أر سبعة ليھ و ، التنظي ل ي ال رأس و

الطاعة. حّق وحده ولھ فقط، ليفة ا بيد القرار حيث الرأي، وإبداء العون ع  تقتصر
الديالتطّر )-٤ ه(ف وتكف ھ، من ا م ستمدّ ال الدائمة وُشعلتھ التنظيم، فكر أساس

ن بذلك اً سال يوافقھ، ال من ل وارج)ل الراشدين(ا لفاء ا د  .ع
ومن-٥ م، ولدول م ل ّق ارا واحت بالدماء، واالستخفاف ، والتكف ل، ا م: صفا أبرز من

أو عميٌل، و ف م مفتون!خالف  خائٌن
توّسع-٦ ما: أول والقاعدة: داعش ن ب ن ِخالفَ ّم إعالن(داعش)أ توقيت ما: وثان ، التكف

ترى حيث الفة، عد.(القاعدة)ا شروطھ يحقق لم  أنھ
رب-٧ ا من الدو أنظاراملجتمع ل بتحو بداية ة السور مسارالثورة بتغي داعش مْت سا

السوري النظام األخرىضدّ ة املس الفصائل د ج ت شت ع عملت ثّم اب، اإلر ع رب ا إ

ا. ضدّ جديدة ة ج  بفتح
من-٨ الكث استقطاب واإلعالمية التعليمية زتھ أج ع ة كب بدرجة التنظيم اعتمد

إليھ. م وانتما  الشباب،

                                                             

داعش()٤٢( بتصّرف.)مستقبل الغد. يفة غرايبة، يم إبرا في لل مقال ، 
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ة-٩ السور املناطق إ دخولھ التنظيم ساعدت ال ئة األ الب دّ ا إ تفتقر ده، ىوتمدّ د

وسواه. الشر العلم  من
م-١٠ سا ا، أعدا صفوف الرعب بّث ع ا واعتماد داعش، لدى والقوة يمنة ال عامل

الشباب من د املز ية-بجلب الغر الدول من م ا.-ومعظم راي تحت والقتال ا  إل
ا-١١ سيطرعل ال ة:)داعش(األرض بديرسور مروراً ة السور العراقية دود ا من تبدأ

حلب. شمال والباب ومنبج جرابلس إ ووصوالً والرقة،  الزور
ل-١٢ ي ا ال سيالتنظيمالطموح كيان س تأس مستقلة-و أرض لسيط-ع رتھيخضع

عقائده فيھ أمكن.وتطبق ما الكيان ذلك غرا ا والتوسع ، 
ئ-١٣ ب لداعش وجد تُ الال قد مّما طبيعتھ، باالعتدال يتّم ا فشع ة، سور خصبة ة

. أك غرا ا د بالتمدّ ا ل  سمح
ما-١٤ داعش ة،مستقبل سور جغرافية فطبيعة يات، والتحدّ ساؤالت ال ن ب غامضاً يزال

نا بالس م تتحكّ مة م عوامل ا جميع وار، ا دول لدى اتي االس ا وموقع ا، شع اتر وطبيعة و

املستقبل. لذلك  املرسومة
ا-١٥ يمن و داعش حتماً-حالياً –قوة ذه ا قو ولكّن ا، إل املستمر ذب ا ب س ما

املعتدلة. اإلسالمية ات ر ا من ا ينافس من الساحة ع ر ظ ما إذا  ستضعف
الدي)يبقى-١٦ بق(التطرف مرتبط غ و ف داعش، زوال عد ح ّم األ طر و ا ا اليادا

و إنما ا، ه)بنفوذ ّرات.(فكٌرمشوّ ا وقمع ات الديكتاتور ظّل وترعرع ا   نمَ
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  التوصيات

استخالص-بداية–بدّال -١ من اإلسالمية األمة الصا(لعلماء وشروط)الفكر اد ا ملع
واالعتدال. العلم ع ة يّ املب يحة، ال اإلسالمية  الدولة

الصاثّم -٢ الفكر ذلك شر ل اد، ل املتحّمس الشباب أوساط التغلغل إ للدعاة دعوة

والتطّرف. الغلوّ وراء االنجراف بمآالت م وتوعي م، بي  األصيل
ل(-٣ وا ع)الفقر ة كب بمسؤولية لقي يُ ذا و املتطّرفة؛ للتنظيمات حاضنة ئة ب

والتع افل للت ي املد املجتمع السمؤسسات ن املثقف ع وِجب يُ بدوره ذا و ما، محار اضد
الشأن. ذا تتخّصص ي مد مجتمع منظمات الستحداث ادّ  ا

ي-٤ التكف الفكر شار الن خصبة ئة ب توف مسؤولية م، حول يدور ومن العلمانيون يتحّمل
رف م عل يتوّجب لذلك املعتدل، اإلسالمي للفكر م بمحار تلكاملتطرف م حر عن الغطاء ،ع

ماعات. ا تلك شار الن املباشر غ م دعم عن ادّ ا  والتوقف
والتطّرف،-٥ ل ا ة ملحار خطط وضعَ سائرالدول: والتعليمية اإلعالمية زة األج واجب من

ج روّ يُ بما ا، وغ االجتما التواصل وسائل افة ع ة توعو وحمالت برامج ق طر عن وذلك
املعتدل.ل يح ال  إلسالم

السليم،-٦ الفطرّي السلوك ع م أبنا ية تر أيضاً ادّ ا م دور يأخذوا أن ن ّر ُ امل ع

. معاً واملجتمع واإلسالم سان اإل يخدُم  الذي

اتمة أين؟!)داعش(ا إ  

أنّ  يرى ة، السور األرض ع سارعة امل األحداث ذه عمق املتأمل الناظر التطوراتإنّ

غائٍص  أشبھ املجال، ذا الباحث وإنّ ب، غر راد باطّ تنمو ا دلف ا من لھ اية ال بحر
ال  قد ة كث ساؤالت فثّمة والتحليالت، والفرضيات جوابالواسع عن يبحث وقد ، جواباً ا ل يجد

.ھُ فيواَج  اً شاب و عقيداً وأك أك   بأسئلة
ما داعش مرحتنظيم إال يو قد ة، السور القضية مراحل من وقدطوُل لة يمنتھ، و قوتھ

من جزءاً ون سي أنھ فيھ الشّك مما ولكن حولھ، من القوى ن مواز ت ّغ حال تال و يخسر
ا ل اية س ول ة السور الثورة خ هللا–تار   .-بإذن

مؤّس ف عمل من التنظيم ره أظ مما ومتطور،بالرغم معقد كفاءبالرغمو وتنظي ھتمن
و ال والدعاية، التجنيد ة الداخكب التماسك وحماية ، ا االح علھالعمل ال ذلك أن إال ؛

تھ مواج صعبة–حقيقيةياٍت تحدّ عدم ون ت ،-قد يزامستقبالً عملھفال الكب التوسع و ل
يحمل ا سيطرعل ال عاملناطق حقيقية مخاطر والتالتماسكعتھقدر ثناياه ل، ش وّسع

وأمنيةحالأك  ة عسكر ات لضر ةعرض حصارهكب كية األم الضغوط ت ن حال أو ،
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ة الف خالل ة كب بصورة ا عل حصل ال القوة جاذبية وتبديد افھ واست وجغرافيا اقتصاديا

ة   .األخ
اإلجرامي داعش أعمال أنّ من الرغم عو سواء ية العر الشعوب أوساط ن ب شرْت ان ال ة

التواصل مواقع ع اإلعالمية ا وسائل تھ ب ما أو والعراق، ة سور يان العَ ود ش من الواقع أرض
ْت أوجدَ ن، في وال األسرى مع التعامل سوء من ن(االجتما اإلسالمي يا الشعوب)فو لدى

ا ع مْت سَا ا أ إال ية، لصاالعر ا نفس الشعوب لدى إيجابية وة بّث تماماً لنقيض
املتن الشاعر يقول وكما األخرى، اإلسالمية األشياءُ.(الفصائل تتّمُ ا ضدّ و داعش).. فإنّ

انت ال األخرى اإلسالمية والتيارات ات ر ا ّوة ن تحس ع مباشرة غ بصورة ْت ساعدَ
وصف .با-املا–تُ مثالً ن املسلم اإلخوان كجماعة والتطّرف، د شدّ   ل

اً  ية.وأخ العر البلدان نة الرا األوضاع ملستقبل تفاؤلية ة رؤ من لنا بدّ ال املطاف اية .
املرحلةواإلسالمية ذه ٌ كب ل فالتعو هللا–، ا-بإذن إدراك وتوّسع ية العر الشعوب وة ،ع

وحدهُ ون ي وّرماوقد األحداث، مسارات بتغي جذوتھحرقَ أكفيالً وإطفاء التنظيم، أوراق افة

  املنطقة.
ن العامل رب مد وا  ذا
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داعش،تبكُ  عن ث لّ تتحدّ العامفتأُ م:٢٠١٤خالل  

ال واملراجع املصادر لقلة أسماءنظراً عض إدراج م امل من أنّ رأيُت ذا، بح ا احتج
ا، ع قرأت ال معلوماتالكتب بمثابة ون لت أو آخر، باحثاً تفيدُ ا علّ ا؛ عل صول ا أستطع ولم

البحث، ذا عنوان حول ة الفكر الساحة ات مجر أحدث ا:وعن مؤلف مع ا أسماؤ  ماي
١-) اديُّ كتاب وا ُ داعش ا أسد)ددون محمد جاسم للباحث ،. 
اتب،)داعشخالفة(كتاب-٢ مناع :لل شر عن.يثم لل املزماة   .دار

٣-) البيعةإكتاب ع والصراع اإلسالمية الدولة اتب)عالن محمد.:لل  جاسم
٤-) اإلسالمكتاب تذبح ال ن السك يداعش.. إبرا نا ن: اتب لل النجار.)، شام و  م
اوي.-٥ الشنّ محمود اتب: لل م)، والو الدم (داعش..خرائط  كتاب
طارق -٦ ق اتب: لل والشام)، العراق اإلسالمية الدولة   كتاب(داعش..

   املراجع

م.- والو قيقة ا ن ب اإلسالمية الدولة اتبكتاب املنصور.لل محمد عبدهللا  أبو
داعش- د.كتاب السيّ محمد الدكتور اتب لل م. الو  دولة
عطوان.- الباري عبد اتب: لل السرّي. التنظيم القاعدة  كتاب
(تنظيم- للدراسات، رة ز ا املستقبلمركز ، التأث شأة، ال اإلسالمية:  ).الدولة
األردنية.- الغد  يفة
األردنية.- الدستور  يفة
ونية.- اإللك يل الس  يفة
يفةم- ياة(وقع ونية.)ا  اإللك
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